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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 01/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, 

xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt ñộng 
vận chuyển hành khách, hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 
chức Chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Thông tư 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 
ba bánh và các loại xe tương tự ñể vận chuyển hành khách, hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 08/2009/TT-BGTVT 
ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, 
xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự ñể vận chuyển 
hành khách, hàng hóa. 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2209/TTr-SGTVT 
ngày 13 tháng 12 năm 2021.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý và sử dụng xe 
thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 
hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022 và 
thay thế Quyết ñịnh số 18/2017/Qð-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quy ñịnh quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, 
xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Quyết ñịnh này bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 3007/Qð-UBND ngày 
13/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh thời gian hoạt ñộng cho các loại 
phương tiện giao thông ra vào cửa ðông Ba và Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-UBND 
ngày 05/01/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm các loại xe máy kéo, xe công nông, 
xe lam ba bánh lưu hành trong Thành phố Huế và hạn chế xe qua cầu Trường Tiền 
vào giờ cao ñiểm”.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, 
Giám ñốc Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; 
Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Hải Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, 

xe mô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt ñộng vận chuyển 
hành khách, hàng hoá trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, 
xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có 
liên quan ñến hoạt ñộng quản lý, sử dụng và vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng 
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với: 

a) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh thuộc biên chế lực lượng công an và 
quân ñội; 

b) Xe thô sơ ba, bốn bánh làm nhiệm vụ thu gom rác thải; 

c) Xe mô tô ba bánh, xe thô sơ ba bánh của thương binh, người tàn tật dùng làm 
phương tiện ñi lại. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, những từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa tiêu dùng, 
ñộng vật sống và các ñộng sản khác. 

2. Hành khách là người ñược chở trên phương tiên vận tải ñường bộ có trả tiền. 

3. Xe thô sơ là phương tiện giao thông thô sơ ñường bộ ñược quy ñịnh tại khoản 3.33 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT ñược 
ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ñường bộ. 
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4. Xe gắn máy là phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ ñược quy ñịnh tại 
khoản 3.32 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

5. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh là phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ 
ñược quy ñịnh tại khoản 3.31 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 
41:2019/BGTVT. 

6. ðường ñô thị là ñường giao thông ñược hiểu theo quy ñịnh tại khoản 3.1 ðiều 3, 
Phần 1 QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ñường bộ. 

7. Các loại xe tương tự là các loại xe có kết cấu, tính năng, ñộng cơ (nếu có) 
tương tự xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh. 

ðiều 4. Những hành vi bị cấm 

Tổ chức, cá nhân liên quan ñến hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa 
bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải nghiêm chỉnh chấp hành quy ñịnh tại ðiều 6 
của Quy ñịnh này. Nghiêm cấm các hành vi sau: 

1. Dùng xe gắn máy, xe mô tô hai, ba bánh kéo xe thô sơ tham gia giao thông. 

2. Dùng xe thô sơ hai bánh chở vật cồng kềnh; xe ba bánh chở các vật sắc, nhọn 
(tôn, sắt thép xây dựng) hoặc ñể rơi vãi vật liệu, hàng hóa chuyên chở. 

3. Thay ñổi hệ thống truyền lực, truyền ñộng của xe thô sơ hai, ba bánh. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Người ñiều khiển phương tiện 

1. Người ñiều khiển phương tiện xe thô sơ phải ñảm bảo các ñiều kiện quy ñịnh 
tại ðiều 63 Luật Giao thông ñường bộ năm 2008. 

2. Người ñiều khiển xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe 
tương tự phải ñảm bảo các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 58 Luật giao thông ñường bộ 
năm 2008. 

3. Người lái xe khi ñiều khiển xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh 
và các loại xe tương tự phải mang theo các giấy tờ sau: 

a) ðăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp (ñối với loại xe bắt buộc phải ñăng 
ký và gắn biển số); 

b) Giấy phép lái xe ñối với người ñiều khiển xe cơ giới phù hợp với loại phương tiện 
ñiều khiển theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 
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4. Người ñiểu khiển, người ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 
ba bánh khi tham gia giao thông phải ñảm bảo các quy ñịnh tại ðiều 30, ðiều 31 Luật 
giao thông ñường bộ năm 2008. 

5. Biển hiệu, trang phục: Người ñiều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai 
bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự khi tiến hành hoạt ñộng vận chuyển 
hành khách, hàng hóa tham gia giao thông phải có biển hiệu hoặc trang phục riêng 
(có sự khác biệt) ñể phân biệt với các ñối tượng tham gia giao thông khác. 

a) Biển hiệu: Bằng mica hoặc giấy bìa cứng ñược ép Plastic, kích thước 85mm x 
50mm, ñược quàng dây trước ngực. Nội dung Biển hiệu thể hiện tên người ñiều khiển 
phương tiện và tổ chức kinh doanh (nếu là cá nhân thì ghi rõ ñịa chỉ thường trú), nơi 
ñón khách, có dán ảnh của người ñiều khiển phía bên trái. Biển hiệu có nền màu xanh 
da trời, chữ viết màu trắng, in hoa. 

Mẫu Biển hiệu ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1 kèm theo. 

b) Trang phục áo: 

- Chất liệu vải, màu: Do cá nhân, tổ chức, ñơn vị tự chọn thống nhất cho tất cả 
người ñiều khiển trong tổ chức, ñơn vị và ñăng ký màu áo với ñơn vị Quản lý ñô thị 
thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Phải có cổ áo; 

- Phải có túi trước có nắp; 

- Tùy theo mùa có thể sử dụng áo ngắn tay hoặc tay dài. 

c) UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý màu áo của các tổ chức, cá nhân 
hoạt ñộng vận chuyển hành khách và hàng hóa theo lựa chọn của từng tổ chức, cá nhân 
trên nguyên tắc không trùng màu áo của nhau và của các cơ quan quản lý Nhà nước. 

ðiều 6. Phương tiện vận chuyển 

1. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự khi 
tham gia hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hoá phải bảo ñảm các ñiều kiện 
ñược quy ñịnh tại ðiều 53 Luật Giao thông ñường bộ năm 2008. 

2. Xe thô sơ khi tham gia hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa phải bảo 
ñảm các ñiều kiện chất lượng an toàn kỹ thuật: 

a) Có hệ thống hãm còn hiệu lực, cơ cấu ñiều khiển hệ thống hãm phải phù hợp 
với kết cấu của xe dễ sử dụng. 

b) Có càng chuyển hướng ñủ ñộ bền, ñiều khiển chính xác, kịp thời, linh hoạt. 

c) Có vành và lốp xe ñúng tiêu chuẩn kỹ thuật và ñược che chắn. 

d) Thùng xe phải ñảm bảo ñộ cứng, ñộ bền, phải ñược lắp ñặt chắc chắn; không 
ñược rỉ rét, rách nát. Chiều rộng của thùng xe phải thuận tiện cho người ngồi và xếp 
hàng hóa, không có chi tiết sắc cạnh, sắc nhọn. 
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ñ) Phải có chuông báo kiểu cơ khí. 

e) Phải có tấm phản quang phía trước, phía sau. 

ðiều 7. Hoạt ñộng vận chuyển hành khách và hàng hóa 

1. Việc ñón, trả khách, hàng hóa tùy thuộc vào nhu cầu của hành khách, chủ thể 
vận chuyển hàng hóa và theo quy ñịnh ñón trả khách, hàng hóa tại các khu vực công cộng.  

2. UBND phường, xã, thị trấn thống nhất quản lý việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, 
xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt ñộng vận chuyển 
hành khách, hàng hóa trên ñịa bàn. Nội dung quản lý: 

a) Lập hồ sơ danh sách các cá nhân, hộ, tổ, ñội, hợp tác xã, nghiệp ñoàn (chủ thể 
kinh doanh) tham gia hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, 
xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự theo mẫu ở 
Phụ lục 2 kèm theo, bao gồm cả danh sách phát sinh, ñịnh kỳ hàng quý gửi về 
UBND huyện, thị xã, thành phố Huế. 

b) Quản lý các vị trí ñón trả khách, hàng hóa trên ñịa bàn trên cơ sở ñề xuất của 
chủ thể kinh doanh, ñảm bảo trật tự an toàn giao thông ñường bộ, trật tự an toàn ñô thị, 
vệ sinh môi trường. 

c) Kiểm soát, hướng dẫn việc mua, bán, cho, tặng phương tiện theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật. 

d) Kiểm tra việc kê khai giá cước theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 

ñ) Thường xuyên tuyên truyền ñến chủ thể kinh doanh ñường lối của ðảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và chính sách pháp luật của nhà nước 
về trật tự an toàn giao thông ñường bộ, trật tự an toàn ñô thị nói riêng. Biểu dương, 
khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

e) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn ñôn ñốc chủ thể kinh doanh thực hiện 
các nghĩa vụ với nhà nước. 

3. Khuyến khích ứng dụng công nghệ trong hoạt ñộng vận chuyển, nghiên cứu 
triển khai dịch vụ gọi xe qua ứng dụng di ñộng; ưu tiên sử dụng hoặc tích hợp lên 
nền tảng dịch vụ ñô thị thông minh Hue-S phục vụ công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ 
vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe 
mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 8. Quy ñịnh về giới hạn chiều cao, chiều rộng và chiều dài xếp hàng 
hóa lên xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe 
tương tự 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 1 của Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 
06/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải. 
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ðiều 9. Phạm vi, thời gian hoạt ñộng vận chuyển 

1. Phạm vi hoạt ñộng 

a) Các loại xe tại quy ñịnh này (trừ trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1 
ðiều này) ñược hoạt ñộng trên các tuyến ñường giao thông công cộng trong tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

b) Xe cơ giới ba bánh (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) không ñược hoạt 
ñộng trong ñường ñô thị và các Quốc lộ. 

2. Thời gian hoạt ñộng 

a) Các loại xe tại quy ñịnh này (trừ trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 2 
ðiều này) ñược phép hoạt ñộng 24 giờ trong ngày.  

b) Các loại xe thô sơ hai, ba bánh và các loại xe tương tự không ñược vào ra cửa 
ðông Ba (phường ðông Ba, thành phố Huế), cầu Trường Tiền (thành phố Huế) vào 
giờ cao ñiểm. 

3. Trong tình trạng khẩn cấp (thiên tai, ñịch họa, dịch bệnh) có quy ñịnh khác thì 
thực hiện theo các quy ñịnh ñó.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và 
thành phố Huế: 

1. Sở Giao thông vận tải  

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức 
phổ biến, triển khai quy ñịnh này ñể các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chấp hành 
theo quy ñịnh. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế cắm 
biển báo ñiểm dừng, ñón trả khách và hàng hóa bảo ñảm yêu cầu trật tự an toàn giao 
thông của ñịa phương. 

c) Chỉ ñạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các hành vi 
vi phạm của chủ xe, người ñiều khiển xe theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ và quy ñịnh này. 

d) Triển khai tập huấn về quy tắc giao thông tối thiểu (ñối với xe xích lô) và cấp 
bằng A3 (ñối với xe mô tô ba bánh). 

ñ) Theo dõi tình hình thực hiện quy ñịnh này; tổ chức kiểm tra, hậu kiểm việc 
triển khai chấp hành Quy ñịnh này tại ñịa phương, tình hình hoạt ñộng và những vấn ñề 
phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ñịnh kỳ vào ngày 30/12 hằng năm 
tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục ðường bộ Việt Nam và UBND tỉnh 
ñể chỉ ñạo, giải quyết kịp thời. 
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2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế 

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy ñịnh này và các quy ñịnh khác của 
pháp luật có liên quan ñến các tổ chức, cá nhân ñang sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, 
xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự ñể vận chuyển hành khách, 
hàng hóa biết, chấp hành theo quy ñịnh. 

b) Chỉ ñạo UBND xã, phường, thị trấn thống kê danh sách các cá nhân, hộ, tổ, 
ñội, hợp tác xã, nghiệp ñoàn tham gia hoạt ñộng vận chuyển hành khách, hàng hóa 
bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương 
tự trên ñịa bàn mình quản lý; Lập hồ sơ theo dõi và ñịnh kỳ hàng quý báo cáo về 
UBND huyện, thành phố, thị xã. Tổ chức và quản lý hoạt ñộng của các chủ thể 
kinh doanh, ñảm bảo trật tự an toàn giao thông ñường bộ và trật tự an toàn ñô thị trên 
ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật. 

c) Xây dựng cơ chế khuyến khích việc thành lập hợp tác xã, ñội, tổ tự quản, 
nghiệp ñoàn và quảng bá thương hiệu trong hoạt ñộng vận chuyển. 

d) ðịnh kỳ vào ngày 25 tháng cuối hàng quý tổng hợp, báo cáo việc triển khai 
Quy ñịnh này tại ñịa phương và tình hình hoạt ñộng của các ñối tượng tham gia hoạt 
ñộng vận chuyển hành khách và hàng hóa về Sở giao thông vận tải theo mẫu quy ñịnh 
tại Phụ lục 2 kèm theo. 

ñ) Chỉ ñạo Liên ñoàn lao ñộng huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường công tác 
quản lý nghiệp ñoàn xích lô (nếu có) theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

3. Sở Du lịch: Sở Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng quy ñịnh 
ñể quản lý lộ trình, tuyến ñường vận chuyển khách du lịch của các tour, tuyến sử dụng 
các loại phương tiện quy ñịnh tại quyết ñịnh này ñể các ñơn vị kinh doanh du lịch 
thực hiện. 

4. Sở Tài chính: Ban hành khung giá cước theo từng loại phương tiện và hướng dẫn 
việc thực hiện kê khai giá cước. 

5. Công an tỉnh: 

a) Chỉ ñạo các lực lượng Cảnh sát thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy ñịnh hiện hành. 

b) Chủ trì, phối hợp với chính quyền ñịa phương rà soát, thống kê các loại 
phương tiện ñã ñược ñăng ký và cấp biển số (kể cả các phương tiện ñã ñược ñăng ký 
và cấp biển số ở các ñịa phương khác ñang hoạt ñộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế) phục vụ 
cho công tác quản lý. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, 
ñịa phương, ñơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ triển khai các giải pháp, các ứng dụng 
(app), áp dụng công nghệ vào hoạt ñộng quản lý, vận chuyển hành khách (gọi xe qua 
ứng dụng di ñộng); ưu tiên sử dụng hoặc tích hợp lên nền tảng dịch vụ ñô thị 
thông minh Hue-S phục vụ công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ vận chuyển hành khách, 
hàng hóa. 
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7. ðài phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, các 
cơ quan thông tin, truyền thông: Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức 
ñoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh về bảo ñảm an toàn 
giao thông và Quy ñịnh này cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe 
gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự ñể vận chuyển 
hành khách, hàng hóa. 

ðiều 11. ðiều khoản thi hành 

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy ñịnh này, nếu có khó khăn, 
vướng mắc cần sửa ñổi, bổ sung, ñề nghị các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh 
bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải ñể tổng hợp, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung Quy ñịnh cho phù hợp./. 
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Phụ lục I 
Mẫu bảng tên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

NGUYỄN VĂN A 

TỔ, ðỘI (hoặc dịa chỉ thường trú) 

………………………………....... 

VỊ TRÍ ðÓN KHÁCH: 

………………………………...... 

 SỐ QUẢN LÝ:…………….. 

 

 

Ảnh 

(4x6) 

85 mm 

50 m
m
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Phụ lục II:  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH,  

XE MÔ TÔ BA BÁNH TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ) …., Quý…./202… 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 01/2022/Qð-UBND 

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

T
T 

Tên tổ chức, cá nhân 
ñăng ký tham gia 

Loại hình hoạt ñộng 
Trụ sở hoạt 

ñộng Số thành 
viên tham 

gia 
Số xe ñăng ký hoạt ñộng 

ðịa ñiểm ñăng ký ñón 
khách, hàng hóa Xe thô 

sơ 
Xe gắn 

máy 

Xe mô 
tô 2 

bánh 

Xe mô 
tô 3 

bánh 
Có Không 

I Xã (phường, thị trấn):  X X       
1 Nguyến Văn A      X 01 75F1-001…  

2 Tổ hợp tác…   X X X  06 
75B1-….; 75B1-….;, 75S1-
…. 

Tại ñiểm A, ñường 
Nguyễn Văn C, thị 
trấn…; ñiểm B ñường…. 

II Xã (phường, thị trấn):          
1 Trần Văn B X     X 01  Tại Chợ A 
2 Hoàng Văn C X     X 01  Tại bến xe A 
III Xã (phường, thị trấn):          
1 ðội xe xích lô… X     X 10  Tại chợ D…; Bến xe H… 
2 ðội xe xích lô… X     X 6  Tại ga… 

IV Xã (phường, thị trấn):          
1 …          
2 …          
… …          

 
 
                       UBND .... 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng, bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

và Vùng nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường thủy nội ñịa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Giao thông ñường thủy 

nội ñịa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ  

Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa; 
Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý và bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa; 
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý ñường thủy nội ñịa; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2205/TTr-SGTVT 

ngày 13 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng, 
bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa và vùng nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 
ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Hải Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 

Về quản lý hoạt ñộng, bảo trì công trình ñường thuỷ nội ñịa và vùng nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh một số nội dung về quản lý hoạt ñộng ñường thủy 
nội ñịa bao gồm: ðầu tư xây dựng; khai thác; bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng ñường thủy 
nội ñịa; quản lý hoạt ñộng của phương tiện tại cảng, bến thủy nội ñịa, khu neo ñậu; 
trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa ñịa phương và các 
sông, kênh, rạch, hồ, ñầm, phá chưa công bố quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(gồm cả công tác bảo ñảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường). 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ñến hoạt 
ñộng quản lý ñường thủy nội ñịa ñịa phương và các vùng nước có phương tiện thủy 
hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Các tuyến sông, kênh, rạch, hồ, ñầm phá ñã ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh công 
bố quản lý ñược gọi là tuyến ðường thủy nội ñịa ñịa phương, kể cả ñường chuyên 
dùng; Các tuyến sông, kênh, rạch, hồ, ñầm phá chưa công bố quản lý ñược gọi là 
Vùng nước. 

2. Cơ quan quản lý ñường thủy nội ñịa là cơ quan thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước chuyên ngành giao thông ñường thủy nội ñịa trên ñịa bàn tỉnh là Sở 
Giao thông Vận tải. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi 
chung là Ủy ban nhân dân cấp xã). 
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3. ðơn vị bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa là các tổ chức, cá nhân trực tiếp 
thực hiện bảo trì ñường thủy nội ñịa theo hợp ñồng với chủ sở hữu hoặc cơ quan 
quản lý ñường thủy nội ñịa hoặc cơ quan ñược nhà nước giao quản lý dự án bảo trì 
công trình ñường thủy nội ñịa. 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ðƯỜNG THỦY NỘI ðỊA 

Mục 1 

QUẢN LÝ ðẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HOẠT ðỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ðỊA, 
KHU NEO ðẬU 

ðiều 4. Quy ñịnh chung về ñầu tư xây dựng và hoạt ñộng cảng, bến thủy 
nội ñịa, khu neo ñậu 

1. ðầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội ñịa, phải thực hiện theo quy ñịnh của 
pháp luật về ñầu tư xây dựng và quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

2. Vùng nước cảng, bến thủy nội ñịa, không ñược chồng lấn với luồng ñường 
thủy nội ñịa; chiều dài vùng nước cảng, bến thủy nội ñịa không vượt quá vùng ñất 
tiếp giáp với sông, kênh, rạch ñược cơ quan có thẩm quyền cấp ñể xây dựng cảng, 
bến thủy nội ñịa. 

3. Cảng, bến thủy nội ñịa, ñược cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt ñộng theo 
quy ñịnh trước khi ñưa vào khai thác, sử dụng. Trong quá trình khai thác cảng, bến 
thủy nội ñịa, chủ ñầu tư, người quản lý khai thác phải tuân thủ, chấp hành quy ñịnh 
của pháp luật về giao thông ñường thủy nội ñịa, pháp luật khác có liên quan và những 
nội dung trong quyết ñịnh công bố hoạt ñộng; các phương tiện, thiết bị xếp, dỡ hàng hóa, 
phục vụ hoạt ñộng của cảng, bến thủy nội ñịa, phải ñược bảo ñảm an toàn kỹ thuật 
theo quy ñịnh. 

4. Cảng, bến thủy nội ñịa, khu neo ñậu ñã hết thời hạn hoạt ñộng ghi trong 
quyết ñịnh công bố, nếu không ñược gia hạn hoạt ñộng thì chủ cảng, bến thủy nội ñịa, 
khu neo ñậu phải tháo dỡ công trình, thiết bị có ảnh hưởng ñến an toàn giao thông, 
rà quét và thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước cảng, bến thủy nội ñịa, khu 
neo ñậu (nếu có) trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoạt ñộng. Cơ quan 
có thẩm quyền công bố hoạt ñộng cảng, bến thủy nội ñịa, khu neo ñậu phối hợp với 
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát việc tháo, dỡ công trình cảng, bến thủy 
nội ñịa, khu neo ñậu, rà quét và thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước cảng, 
bến thủy nội ñịa, khu neo ñậu. 

5. Quy ñịnh về quản lý ñầu tư xây dựng, hoạt ñộng khai thác cảng, bến thủy 
nội ñịa, khu neo ñậu tại Quy ñịnh này không áp dụng ñối với cảng, bến thủy nội ñịa 
làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
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ðiều 5. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội ñịa 

Trình tự, thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội ñịa 
thực hiện theo ðiều 15 Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ. 

ðiều 6. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, 
bến thủy nội ñịa phục vụ thi công công trình chính 

Trình tự, thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, 
bến thủy nội ñịa phục vụ thi công công trình chính thực hiện theo ðiều 16 Nghị ñịnh 
số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

Mục 2 

QUY ðỊNH VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ðẾN GIAO 
THÔNG ðƯỜNG THUỶ NỘI ðỊA, VÙNG NƯỚC 

ðiều 7. Dự án xây dựng công trình liên quan ñến giao thông ñường thuỷ 
nội ñịa 

1. Các dự án xây dựng công trình liên quan ñến giao thông ñường thủy nội ñịa 
khi lập dự án ñầu tư phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh 
tại khoản 1 ðiều 8 của Quy ñịnh này và trước khi thi công công trình phải có văn bản 
chấp thuận phương án bảo ñảm an toàn giao thông ñường thủy của cơ quan có 
thẩm quyền quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 8 của Quy ñịnh này. 

2. Các dự án xây dựng công trình có liên quan ñến giao thông ñường thủy nội ñịa 
bao gồm: 

a) Xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu, bến phà, cảng, bến thủy nội ñịa bốc 
xếp hàng hóa và ñón trả hành khách, ñiện gió, nhiệt ñiện, ñiện mặt trời, các công trình 
nổi, công trình ngầm trên ñường thủy nội ñịa; 

b) Xây dựng ñường dây, ñường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới 
ñáy luồng; 

c) Xây dựng công trình kè, ñập, thủy ñiện, thủy lợi, thủy ñiện kết hợp giao 
thông, thủy lợi kết hợp giao thông, công trình chỉnh trị khác (trừ công trình khẩn cấp 
phòng, chống lụt, bão, bảo vệ ñê); 

d) Xây dựng cảng cá;  

ñ) Thi công nạo vét (trừ nạo vét bảo trì ñường thủy nội ñịa hàng năm và nạo vét 
bảo ñảm giao thông kết hợp tận thu sản phẩm); 

e) Khai thác tài nguyên; 

g) Thi công trục vớt, thanh thải vật chướng ngại; 

h) Các khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, ñăng ñáy cá, bãi nuôi trồng 
thủy sản, hải sản), khu vực vùng nước hoạt ñộng dạy nghề, vùng nước neo ñậu 
phương tiện, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khu vực thể thao trên ñường thủy nội ñịa. 
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ðiều 8. Thẩm quyền cho ý kiến dự án xây dựng và chấp thuận phương án 
bảo ñảm an toàn giao thông ñối với công trình liên quan ñến giao thông ñường 
thủy nội ñịa, vùng nước 

1. Thẩm quyền cho ý kiến trong giai ñoạn lập dự án ñầu tư ñược quy ñịnh như sau: 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến bằng văn bản ñối với các công trình bảo 
ñảm an ninh, quốc phòng trên ñường thủy nội ñịa ñịa phương. 

b) Sở Giao thông Vận tải cho ý kiến bằng văn bản ñối với các công trình trên 
ñường thủy nội ñịa ñịa phương; ñường thủy nội ñịa chuyên dùng nối với ñường thủy 
nội ñịa ñịa phương.  

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến bằng văn bản ñối với các công trình 
trên vùng nước thuộc ñịa giới hành chính ñịa phương quản lý. 

2. Thẩm quyền chấp thuận phương án bảo ñảm an toàn giao thông ñường thủy 
nội ñịa, vùng nước ñược quy ñịnh như sau: 

a) Sở Giao thông Vận tải chấp thuận phương án bảo ñảm an toàn giao thông 
ñối với thi công công trình trên ñường thủy nội ñịa ñịa phương; ñường thủy nội ñịa 
chuyên dùng nối với ñường thủy nội ñịa ñịa phương. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận phương án bảo ñảm an toàn giao thông 
ñối với thi công công trình trên vùng nước thuộc ñịa giới hành chính ñịa phương 
quản lý. 

ðiều 9. Hồ sơ ñề nghị chấp thuận phương án bảo ñảm an toàn giao thông 
ñối với công trình liên quan ñến giao thông ñường thủy nội ñịa, vùng nước 

Trình tự hồ sơ ñề nghị chấp thuận phương án bảo ñảm an toàn giao thông ñối 
với công trình liên quan ñến giao thông ñường thủy nội ñịa theo phụ lục mẫu số 26 
ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ.  

Chương III 

QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ðƯỜNG THỦY NỘI ðỊA 

ðiều 10. Phân cấp quản lý 

1. Sở Giao thông Vận tải quản lý hoạt ñộng ñường thuỷ nội ñịa và bảo trì hệ thống 
giao thông ñường thủy nội ñịa ñịa phương ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa, vùng nước 
ñi qua ranh giới 02 xã trở lên thuộc ñịa giới hành chính của ñịa phương mình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý hoạt ñộng vùng nước thuộc ñịa giới hành 
chính của ñịa phương mình. 

4. Chủ ñầu tư hoặc chủ sở hữu xây dựng công trình chịu trách nhiệm quản lý 
hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa, bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa ñối với ñường 
chuyên dùng. 
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ðiều 11. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng ñường thuỷ nội ñịa 

Trình tự thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng ñường thuỷ nội ñịa thực 
hiện theo ðiều 8 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 
năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa. 

ðiều 12. Thẩm quyền, thủ tục công bố mở luồng 

1. Thẩm quyền, thủ tục công bố mở luồng ñường thuỷ nội ñịa thực hiện theo 
ðiều 9 Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ; 

2.  Quyết ñịnh công bố mở luồng theo Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành theo 
Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

ðiều 13. Chuyển ñổi luồng ñường thủy nội ñịa 

Trình tự, thủ tục chuyển ñổi luồng ñường thủy nội ñịa thực hiện theo ðiều 10 
Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

ðiều 14 . Công bố ñóng luồng ñường thủy nội ñịa 

Trình tự, thủ tục Công bố ñóng luồng ñường thủy nội ñịa thực hiện theo ðiều 11 
Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

Chương IV 

QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ðƯỜNG THỦY NỘI ðỊA 

ðiều 15. Yêu cầu về bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

1. Công trình ñường thủy nội ñịa sau khi hoàn thành ñầu tư xây dựng mới, 
nâng cấp, cải tạo, sửa chữa ñược nghiệm thu, bàn giao ñể tổ chức quản lý và bảo trì. 
Thời gian thực hiện quản lý và bảo trì ñược tính từ ngày nghiệm thu bàn giao ñưa 
công trình vào khai thác sử dụng. 

2. Bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa ñược thực hiện theo Quy ñịnh này, quy 
trình bảo trì, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, 
bảo trì và quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 

3. Công trình ñường thủy nội ñịa phải có quy trình bảo trì trước khi ñưa vào 
khai thác, gồm: luồng ñường thủy nội ñịa; âu tàu; công trình ñưa phương tiện qua 
ñập thác; cảng, bến thủy nội ñịa; kè, ñập giao thông; báo hiệu ñường thủy nội ñịa.  

4. Công tác bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa phải thực hiện ñầy ñủ các 
yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các yêu cầu khác 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 16. Chi phí bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

Chi phí bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 35 
Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan.  
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ðiều 17. Bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

Trình tự thực hiện bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa theo quy ñịnh tại 
ðiều 33 Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

ðiều 18. Quy trình bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

1. Căn cứ lập quy trình bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa: 

a) Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình; 

b) Quy trình bảo trì công trình tương tự (nếu có); 

c) Chỉ dẫn của nhà sản xuất, cung cấp và lắp ñặt thiết bị vào công trình; 

d) ðiều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình; 

ñ) Hồ sơ hoàn thành công trình hoặc hồ sơ khảo sát hiện trạng công trình; 

e) Các tài liệu cần thiết khác. 

2. Quy trình bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 31 Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 

ðiều 19. Nội dung bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

Bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: 

1. Kiểm tra công trình ñường thủy nội ñịa thường xuyên, ñịnh kỳ và ñột xuất 
nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công  trình, thiết bị 
lắp ñặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình. 

2. Quan trắc công trình ñường thủy nội ñịa theo quy ñịnh tại ðiều 15 của 
Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT. 

3. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa theo 
quy ñịnh tại ðiều 34 Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ. 

4. Bảo dưỡng thường xuyên công trình ñường thủy nội ñịa bao gồm các công việc 
ñược thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên công trình 
ñường thủy nội ñịa và quy trình bảo trì. 

5. Sửa chữa công trình ñường thủy nội ñịa bao gồm: 

a) Sửa chữa ñịnh kỳ: bao gồm hoạt ñộng sửa chữa, khắc phục hư hỏng của 
công trình hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp ñặt vào công trình nhằm 
khôi phục, cải thiện tình trạng kỹ thuật của công trình và ñảm bảo sự làm việc 
bình thường, an toàn của công trình, hạng mục công trình; 

b) Sửa chữa ñột xuất ñược thực hiện khi công trình, bộ phận công trình bị hư hỏng 
do chịu tác ñộng ñột xuất như thiên tai, ñộng ñất, va ñập, cháy và những tác ñộng 
ñột xuất khác hoặc khi công trình, công trình bộ phận có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng 
ñến an toàn sử dụng công trình;  

c) Các công việc ñặc thù khác. 
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ðiều 20. Trách nhiệm quản lý và bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 

1. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải 

a) Tổ chức thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa 
thuộc phạm vi quản lý; 

b) Thực hiện quyền, trách nhiệm khác ñối với công tác quản lý và bảo trì công 
trình ñường thủy nội ñịa thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của các nhà thầu quản lý và bảo trì công trình ñường thủy nội 
ñịa: Thực hiện việc quản lý và bảo trì công trình ñược giao theo tiêu chuẩn kỹ thuật, 
quy trình bảo trì công trình, nội dung hợp ñồng ñã ký. 

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình ñường thủy nội ñịa tự 
ñầu tư có trách nhiệm: 

a) Tổ chức quản lý và bảo trì công trình do mình quản lý, bảo ñảm giao thông 
an toàn, thông suốt, hiệu quả và bảo vệ môi trường; 

b) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý ñường thủy nội ñịa và các cơ quan 
có thẩm quyền trong việc tổ chức quản lý và bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa do 
mình quản lý, bảo ñảm giao thông an toàn, thông suốt và ñúng quy ñịnh của pháp luật; 

c) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trong việc thực hiện trách nhiệm của mình về quản lý và bảo trì công trình 
ñường thủy nội ñịa. 

4. Trách nhiệm của chủ ñầu tư, nhà thầu thi công xây dựng dự án ñầu tư 
xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa công trình ñường thủy nội ñịa 
trong việc bảo trì ñoạn luồng vừa thi công vừa khai thác: 

a) Trong suốt thời gian thực hiện dự án, chủ ñầu tư, nhà thầu thi công có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý ñường thủy nội ñịa, chủ sở hữu hoặc người quản 
lý, sử dụng công trình thực hiện các biện pháp bảo trì công trình và ñảm bảo an toàn 
giao thông; 

b) Khi dự án xây dựng công trình ñã hoàn thành nhưng chưa bàn giao, chủ ñầu 
tư và nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp thực hiện 
việc bảo trì công trình cho ñến khi bàn giao cho cơ quan quản lý, chủ sở hữu hoặc 
người quản lý, sử dụng công trình ñường thủy nội ñịa; 

c) Khi bàn giao công trình ñã hoàn thành, chủ ñầu tư có trách nhiệm bàn giao 
hồ sơ tài liệu bảo trì công trình và các tài liệu cần thiết khác có liên quan cho cơ quan 
quản lý ñường thủy nội ñịa, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình; 

d) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, xử lý của cơ quan quản lý ñường thủy 
nội ñịa, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện quy ñịnh của Quy ñịnh này. 
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ðiều 21. Tài liệu phục vụ quản lý công trình ñường thủy nội ñịa 

Hồ sơ tài liệu phục vụ công tác quản lý công trình thực hiện theo ðiều 7 Thông tư 
01/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh 
về quản lý và bảo trì công trình ñường thuỷ nội ñịa. 

ðiều 22. Nội dung quản lý công trình ñường thủy nội ñịa 

Công tác quản lý công trình thực hiện theo ðiều 8 Thông tư 01/2019/TT-BGTVT. 

Chương V 

QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
ðƯỜNG THỦY NỘI ðỊA 

ðiều 23. Cắm mốc chỉ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường thủy 
nội ñịa 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo việc xác ñịnh phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông ñường thủy nội ñịa, cắm mốc chỉ giới và ñiều chỉnh mốc chỉ giới bảo vệ 
công trình kết cấu hạ tầng giao thông ñường thủy nội ñịa ñịa phương. 

2. Các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác ñường thủy nội ñịa chuyên dùng có 
trách nhiệm xác ñịnh phạm vi hành lang bảo vệ, tổ chức cắm mốc, quản lý, bảo vệ 
mốc chỉ giới trên phạm vi luồng do mình quản lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 
chuyên ngành; khi triển khai phải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải ñể ñược 
hướng dẫn thực hiện. 

3. Chủ ñầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo, mở luồng, tuyến ñường thủy nội ñịa 
mới khi bàn giao tuyến ñường thủy nội ñịa ñã hoàn công cho cơ quan quản lý ñường 
thủy nội ñịa phải bàn giao ñầy ñủ hồ sơ giải phóng mặt bằng, phạm vi  bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông ñường thủy nội ñịa và mốc chỉ giới. 

4. Các mốc chỉ giới sau khi cắm ñược bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
quản lý. Quy cách mốc chỉ giới, khoảng cách giữa các mốc chỉ giới thực hiện theo 
mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý ñường thủy 
nội ñịa. 

ðiều 24. Phạm vi cắm mốc chỉ giới 

Việc xác ñịnh phạm vi hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường thủy 
nội ñịa, cắm mốc chỉ giới và ñiều chỉnh mốc chỉ giới căn cứ vào tình hình thực tế 
diễn biến luồng ñường thủy nội ñịa và thực hiện theo ðiều 33 Nghị ñịnh số 
08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 
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Chương VI 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG ðƯỜNG THỦY  

NỘI ðỊA, VÙNG NƯỚC 

ðiều 25. Trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành 

1. Sở Giao thông Vận tải 

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về  lĩnh 
vực giao thông ñường thủy nội ñịa trong phạm vi toàn tỉnh; Tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Bộ Giao thông vận tải nâng cấp, công bố các tuyến ñường thủy 
nội ñịa ñịa phương thành tuyến ñường thủy nội ñịa quốc gia khi ñủ ñiều kiện; ðiều tra 
nhu cầu vận tải thủy, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cấp, công bố các tuyến 
sông, kênh, rạch, hồ, ñầm, phá thành tuyến ñường thủy nội ñịa ñịa phương ñể ñưa 
vào quản lý, khai thác; 

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tuyên 
truyền, phổ biến và thực hiện các quy ñịnh pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình 
giao thông ñường thủy nội ñịa; 

c) Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, bảo vệ công trình ñường thủy nội ñịa do 
ñịa phương quản lý; 

d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về quản lý, bảo vệ 
công trình giao thông ñường thủy nội ñịa; 

ñ) Xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống  và 
khắc phục hư hại của công trình ñường thủy nội ñịa  do sự cố thiên tai gây ra. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xác ñịnh, cung cấp các số liệu 
dòng chảy hệ thống sông, kênh, rạch trên ñịa bàn tỉnh khi dòng chảy thay ñổi ñột xuất 
ñể cơ quan quản lý ñường thủy nội ñịa ñiều chỉnh, bố trí luồng chạy tàu thuận lợi, an toàn; 

b) Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ñường thủy nội ñịa 
các dự án xây dựng công trình kè, ñập liên quan ñến ñường thủy nội ñịa và vùng nước. 

3.  Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xác ñịnh, cung cấp cụ thể mép bờ 
tự nhiên phục vụ công tác bảo vệ công trình ñường thủy nội ñịa. 

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy ñịnh pháp luật về quản lý, bảo vệ 
công trình ñường thủy nội ñịa, vùng nước trên ñịa bàn huyện; 
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b) Quản lý, sử dụng và bảo vệ vùng nước thuộc ñịa giới hành chính ñịa phương; 

c) ðiều tra nhu cầu vận tải thủy, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu, 
ñề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh nâng cấp, công bố các tuyến sông, kênh, rạch, hồ, ñầm, 
phá  thành tuyến ñường thủy nội ñịa ñịa phương khi ñủ ñiều kiện ñể ñưa vào quản lý, 
khai thác.  

d) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ vùng nước, xử lý lấn chiếm, cưỡng chế 
tháo dỡ  các công trình xây dựng trái phép. 

ñ) Cấp, thu hồi giấy phép thi công, ñình chỉ hoạt ñộng gây mất an toàn trong 
phạm vi bảo vệ vùng nước theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Các nội dung khác về quản lý hoạt ñộng, bảo trì công trình giao thông ñường 
thủy nội ñịa và vùng nước không ñược quy ñịnh tại Quy ñịnh này, thực hiện theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, 
Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 Quy ñịnh về quản lý 
và bảo trì công trình ñường thủy nội ñịa; Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý ñường thủy nội ñịa. 

2. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, 
ñôn ñốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy ñịnh này. Trong 
quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan 
ñơn vị phản ánh về Sở Giao thông Vận tải ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp./. 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC TUYẾN ðƯỜNG THỦY NỘI ðỊA VÀ VÙNG NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT 
Tên ñường thủy  

nội ñịa 

Phạm vi Chiều 
dài (km) 

 
ðiểm ñầu ðiểm cuối 

I ðã công bố   184,9 
1 Sông Bồ Ngã ba Sình Cầu ñường sắt Hiền Sỹ 30 
2 Sông Hữu Trạch Ngã ba Tuần Trung tâm xã Bình ðiền 12 
3 Sông Tả Trạch Ngã ba Tuần ðội 2, xã Dương Hòa 10 
4 

Sông Truồi 
ðầm cầu hai (cửa 
sông Truồi) 

Khe Dài, xã Lộc Hòa 
10 

 

5 
Sông Ô Lâu 

ðập cửa Lác xã 
Quảng Thái, 
huyện Quảng 
ðiền 

Xã Phong Thu, huyện 
Phong ðiền 

36 

6 Sông ðông Ba 
Cầu Bãi Dâu, 
thành phố Huế 

Cầu Gia Hội,  thành 
phố Huế 

3 

7 
Sông Lợi Nông (An 
Cựu) 

Xã Vinh Thái, 
huyện Phú Vang 

Cuối cồn Dã Viên sông 
Hương 

26 

8 
Tuyến rẽ Hải Dương 
- Tân Mỹ 

Km22+300 tuyến 
chính 

Bến ñò Hải Dương 
01 

 

9 
Sông Bạch Yến, Kẻ Vạn, 
sông ðào cửa Hậu 

Cầu Bao Vinh, 
thành phố Huế 

Cầu Kim Long và 
phường Hương Hồ,  
thành phố Huế 

10,5 

10 Sông Như Ý 
Cầu Thống Nhất, 
xã Thủy Thanh 

Cầu ðập ðá,  thành 
phố Huế 

5,5 

11 
Sông Bồ (ñoạn 2 + 
nhánh phụ) 

 
  13 

- ðoạn cầu Hiền 
Sỹ - Chân ñập 
thủy ñiện 
Hương ðiền 

Cầu Hiền Sỹ 
(km30) 

Chân ñập thủy ñiện 
Hương ðiền (km36) 

6 

- ðoạn ngã ba 
Bác Vọng - 
Cầu tổ 1 Phú 
Lương B 

Cầu tổ 1 Phú 
Lương B 

 
Ngã ba Bác Vọng 7 

12 Sông Bù Lu 
Cửa biển Cảnh 
Dương xã Lộc 
Tiến 

Cầu ðen xã Lộc Thủy 9 
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STT 
Tên ñường thủy  

nội ñịa 

Phạm vi Chiều 
dài (km) 

 
ðiểm ñầu ðiểm cuối 

13 
Tuyến du lịch Hồ 
Truồi 

  7,35 

- Bến thuyền 
Du Lịch - Thiền Viện 
Trúc Lâm 

Bến thuyền 
Du Lịch, xã Lộc 

Hòa 

Bến Thiền Viện 
Trúc Lâm 

0,65 

- Nhánh trái 
Thiền Viện Trúc Lâm 

 

Ngã ba 
Thiền Viện 

 

Vũng Thùng, xã 
Lộc Hòa 

 
2,95 

- Nhánh phải 
Thiền Viện Trúc Lâm 

 

Ngã ba 
Thiền Viện 

 

Ba Trại, xã Lộc 
Hòa 

 
3,75 

14 
Tuyến du lịch ðầm 
Lập An 

  11,5 

- Cầu Lăng Cô - cuối 
ðầm Lập An (tuyến 
chính) 

 

Cuối ñầm (sát 
ñèo Phú Gia, 
QL1A) 

 

Cuối ñầm (sát ñèo Phú 
Gia, QL1A) 

 
7,5 

- Nhánh rẽ bờ trái 
(tuyến I) 

 

Km3 (tuyến chính) 
 

Câu lạc bộ bến thuyền 
ñường Nguyễn Văn 

 
1,5 

- Nhánh rẽ bờ phải 
(tuyến II) 

 

Km3+500 (tuyến 
chính) 

 

Câu lạc bộ bến thuyền 
ñường Trịnh Tố Tâm 

 
1,5 

- Nhánh rẽ bờ trái 
(tuyến III) 

 

Km4+200 (tuyến 
chính) 

 

Câu lạc bộ bến thuyền 
ñường Trịnh Tố Tâm 

 
1,0 

II 
Vùng nước chưa 
công bố (Ước tính) 

  67,2 

1 Sông Ngự Hà 
Cầu Kinh Long, 
thành phố Huế 

Cầu Bao Vinh thành 
phố Huế 

3,7 

2 Sông Phú Bài 
Ngã ba sông Lợi 
Nông 

Thôn 7 xã Thủy Phù 
huyện Hương Thủy 

7,0 

3 Sông Nông 
Xã Lộc Bổn 
huyện Phú Lộc 

Xã Lộc An huyện Phú 
Lộc 

20 

4 Sông Phổ Lợi 

Ngã ba sông 
Hương (ñập La Ỷ), 
xã Phú Mậu - 
Phú Vang 

UBND xã Phú Thanh - 
Phú Vang 

8 
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STT 
Tên ñường thủy  

nội ñịa 

Phạm vi Chiều 
dài (km) 

 
ðiểm ñầu ðiểm cuối 

5 Sông Thiệu Hóa 

Ngã ba sông Lợi 
Nông (Tại km1), 
xã Vinh Thái - 
Phú Vang 

Chợ Trường Lưu - xã 
Phú ða - Phú Vang 

9 

6 Sông Vực 

Ngã ba sông Lợi 
Nông (Tại 
km14), phường 
Thủy Châu - 
Hương Thủy 

Cầu ñường bộ Trưng 
Nữ Vương, hạ lưu Hồ 
Châu Sơn, p Thủy 
Châu - Hương Thủy 

4 

7 Sông Cầu Hai 
Cửa sông Cầu 
Hai, thị trấn Phú 
Lộc 

Phía thượng lưu bệnh 
viện huyện Phú Lộc 

5 

8 Sông Rui 
Cửa sông Rui, xã 
Lộc Trì - Phú 
Lộc 

Thượng lưu cầu ñường 
bộ QL1 xã Lộc Trì - 
Phú Lộc 

2,5 

9 Sông Thừa Lưu 

Ngã ba sông Bù 
Lu (tại km5), xã 
Lộc Thủy - Phú 
Lộc 

Cầu Thừa Lưu, xã Lộc 
Tiến - Phú Lộc 

8 

10 
Hồ Thủy ñiện Hương 
ðiền 

Xã Phong Sơn, thị xã Hương Trà 
Chưa 

xác ñịnh 11 
Hồ Thủy ñiện Bình 
ðiền 

Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

12 Hồ Thủy lợi Tả Trạch Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 03/2022/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng  01  năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền  
sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền ñịa phương;  

Căn cứ Luật ðấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Nhà ở  ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ðấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu 
tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu 
tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy ñịnh việc tổ chức thực hiện 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy ñịnh về chế ñộ tài chính trong hoạt ñộng ñấu giá tài sản; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
599/TTr-STNMT-QLðð ngày 23 tháng 12  năm 2021.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh ñấu giá quyền sử dụng 
ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên 
và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư, Nội vụ, Tư pháp; Chánh 
Thanh tra tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, tổ chức và cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ðỊNH 
ðấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất  

hoặc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư trên ñịa bàn  
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 03/2022/Qð-UBND ngày 12/01/2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này áp dụng cho việc ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có 
thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư theo các ñiểm a, b, c, d 
khoản 1 ðiều 118 Luật ðất ñai (gọi chung là ñấu giá quyền sử dụng ñất) trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

ðối tượng áp dụng là các tổ chức có liên quan ñến việc triển khai thực hiện, tổ 
chức ñấu giá và tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất hoặc cho thuê quyền sử dụng ñất 
ñể thực hiện dự án ñầu tư, bao gồm 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về ñất ñai, ñấu giá tài sản, thu tiền sử dụng ñất và 
tiền thuê ñất; 

2. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất; 

3. ðơn vị thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất; 

4. Các tổ chức tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất; 

5. Các cơ quan chức năng có liên quan ñến việc xác ñịnh giá ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và các cơ quan, ñơn vị khác có 
liên quan. 

ðiều 3. Nguyên tắc ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử 
dụng ñất hoặc cho thuê ñất 

1. Việc ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc  

cho thuê ñất ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 117 Luật ñất ñai và ðiều 6 Luật 
ñấu giá tài sản. 

2. Trình tự, thủ tục ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng 
ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện theo quy ñịnh tại Chương III Luật ñấu giá tài sản và 
các quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 
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Chương II 

TỔ CHỨC ðẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT,  

GIAO ðẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ðẤU GIÁ 

ðiều 4. Thẩm quyền quyết ñịnh ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có 
thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền 
sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư trong các trường hợp: 

1. Quỹ ñất thực hiện dự án ñầu tư xây dựng nhà ở ñể bán hoặc cho thuê hoặc 
cho thuê mua;  

2. Quỹ ñất thực hiện dự án ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ñể chuyển nhượng 
hoặc cho thuê;  

3. Quỹ ñất sử dụng ñất thương mại, dịch vụ; ñất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

4. Quỹ ñất ñể tạo vốn cho ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 

ðiều 5. Quỹ ñất ñược sử dụng ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất 

1. Quỹ ñất ñược sử dụng ñấu giá quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh tại ðiều 4 của 
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy ñịnh về 
tổ chức thực hiện ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc 
cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư. Thửa ñất, khu ñất ñược ñưa ra ñấu giá quyền 
sử dụng ñất ñảm bảo các ñiều kiện có trong kế hoạch sử dụng ñất hằng năm cấp huyện 
ñã ñược phê duyệt, quy hoạch chi tiết xây dựng ñã ñược phê duyệt, ñã ñược giải phóng 
mặt bằng và có phương án ñấu giá quyền sử dụng ñất, quyết ñịnh ñấu giá quyền sử dụng 
ñất, giá khởi ñiểm ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

2. ðối với thửa ñất, khu ñất tại các vị trí ñảo và xã, phường, thị trấn biên giới, 
ven biển, ñối tượng tham gia ñấu giá bao gồm cả ñối tượng có liên quan ñến vốn ñầu tư 
trực tiếp của nhà ñầu tư nước ngoài thì trước khi phương án ñấu giá quyền sử dụng 
ñất ñược phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có 
văn bản xin ý kiến và ñược chấp thuận bằng văn bản của bộ, ngành có liên quan trước 
khi tiến hành tổ chức ñấu giá. 

3. ðối với quỹ ñất ñược sử dụng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án 
ñầu tư phải ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư với các nội dung 
thông tin kêu gọi ñầu tư như sau: Tên dự án, ñịa ñiểm thực hiện dự án, mục tiêu ñầu tư, 
quy mô ñầu tư, tổng mức ñầu tư, diện tích khu ñất, chức năng sử dụng ñất, các chỉ tiêu 
quy hoạch ñược phê duyệt, thời gian hoạt ñộng của dự án, tiến ñộ thực hiện dự án 
ñầu tư, ưu ñãi ñầu tư, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ tổ chức ñấu giá quyền sử dụng ñất 
và các nội dung cần thiết khác quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 32 Nghị ñịnh 31/2021/Nð-CP 
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư. 
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ðiều 6. ðối tượng, ñiều kiện ñược tham gia ñấu giá 

1. Tổ chức tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất phải thuộc ñối tượng ñược 
Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất theo quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 ðiều 55 
và ñiểm ñ khoản 1 ðiều 56 của Luật ðất ñai. 

2. ðối với tổ chức tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư 
thì phải bảo ñảm các ñiều kiện gồm: 

a) ðơn ñăng ký tham gia ñấu giá theo mẫu do ñơn vị tổ chức thực hiện việc 
ñấu giá quy ñịnh và ñơn vị thực hiện cuộc ñấu giá phát hành, trong ñó có nội dung 
cam kết: nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo ñúng thời hạn quy ñịnh; sử dụng ñất 
ñúng mục ñích, ñúng quy hoạch, ñúng các quy ñịnh của Luật ðất ñai năm 2013, Luật 
ðầu tư năm 2020; thực hiện ñầu tư xây dựng Dự án ñảm bảo tổng mức ñầu tư, ñúng 
công năng công trình, ñúng hồ sơ thiết kế ñược phê duyệt, ñảm bảo chất lượng công trình 
và tiến ñộ, ñưa dự án vào hoạt ñộng theo phương án ñấu giá và quy hoạch xây dựng 
chi tiết thực hiện Dự án ñầu tư;  

b) Có báo cáo tổng quát dự án ñầu tư phù hợp với quy hoạch, tiến ñộ và tổng mức 
ñầu tư dự án ñược quy ñịnh tại phương án ñấu giá ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
phương án ñầu tư xây dựng chứng minh ñược tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với 
mục tiêu kêu gọi ñầu tư của tỉnh. 

c) ðiều kiện về năng lực, kinh nghiệm ñầu tư: phải có ngành nghề kinh doanh 
phù hợp với mục ñích sử dụng ñất; có ñủ ñiều kiện về vốn, năng lực tài chính ñể bảo ñảm 
việc sử dụng ñất theo tiến ñộ của dự án ñầu tư ñược quy ñịnh tại phương án ñấu giá và 
thông tin chi tiết dự án kêu gọi ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Thực hiện ñầy ñủ các thủ tục hồ sơ ñăng ký tham gia ñấu giá và nộp các 
khoản tiền ñặt trước, tiền mua hồ sơ ñấu giá theo ñúng thời gian quy ñịnh khi ñăng ký 
tham gia ñấu giá; 

ñ) Không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp ñang sử 
dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện Dự án ñầu tư khác ñược xác 
ñịnh theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 14 Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ”; 

e) ðối với trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án xây dựng 
nhà ở thương mại, xây dựng khu ñô thị mới, khu dân cư nông thôn thì tổ chức tham 
gia ñấu giá ngoài các ñiều kiện nêu trên phải ñảm bảo các ñiều kiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 21 Luật nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất ñộng sản. 

g) Hồ sơ ñăng ký ñược Hội ñồng thẩm ñịnh kết luận là ñạt ñiều kiện tham gia 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư quy ñịnh tại ðiều 17 của Quy ñịnh này. 

ðiều 7. ðối tượng không ñược tham gia ñấu giá 

1. Những người không ñược ñăng ký tham gia ñấu giá theo quy ñịnh tại khoản 4 
ðiều 38 Luật ñấu giá tài sản. 

2. Các tổ chức không ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá quy ñịnh tại ðiều 6 Quy 
ñịnh này. 
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ðiều 8. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất 

1. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất là Trung tâm Phát triển 
quỹ ñất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ ñất các huyện, 
thị xã, thành phố hoặc cơ quan, tổ chức ñược Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
giao tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án. 

2. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất thực hiện quyền và 
nghĩa vụ theo quy ñịnh tại ðiều 47 Luật ñấu giá tài sản.  

3. Trách nhiệm của ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất: 

a) Tiếp nhận và quản lý quỹ ñất ñấu giá ñảm bảo ñúng diện tích, ñúng mốc giới 
trước khi bàn giao cho ñối tượng trúng ñấu giá; 

b) Xây dựng Phương án ñấu giá, Hồ sơ trình giá khởi ñiểm, dự thảo Quyết ñịnh 
kết quả ñấu giá... gửi Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường 
xem xét trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành ñể thực hiện; bàn giao ñất thực 
ñịa, phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và xử lý các vướng mắc sau khi 
ñấu giá cho tổ chức trúng ñấu giá. 

ðiều 9. ðơn vị thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất  

1. ðơn vị thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất, bao gồm: 

a) Trung tâm dịch vụ ñấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; 

b) Doanh nghiệp ñấu giá tài sản. 

2. Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñược Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền giao ñất, cho thuê ñất thành lập theo ðiều 10 Quy ñịnh này. 

ðiều 10. Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất  

1. Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñược Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền giao ñất, cho thuê ñất quyết ñịnh thành lập ñể thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử 
dụng ñất trong các trường hợp sau: 

a) Theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai và Luật ðấu giá tài sản; 

b) Không lựa chọn ñược tổ chức ñấu giá tài sản theo quy ñịnh tại ðiều 56 của 
Luật ðấu giá tài sản. 

2. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập Hội ñồng ñấu giá 
quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này cho từng trường hợp cụ thể. Về 
thành phần tham gia Hội ñồng ñược thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 5 của 
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. 

3. Tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất thực hiện 
theo quy ñịnh tại mục 2 Chương IV Luật ðấu giá tài sản. 
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ðiều 11. Lập, thẩm ñịnh và phê duyệt phương án ñấu giá  

1. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất lập phương án 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất 
báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh trước khi trình Ủy ban nhân dân 
cùng cấp phê duyệt. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng, 
Kế hoạch và ðầu Tư, Tư Pháp thẩm ñịnh phương án ñấu giá và có ý kiến bằng văn bản 
gửi ðơn vị tổ chức thức hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất hoàn chỉnh phương án 
trước khi trình phê duyệt. 

2. Nội dung phương án ñấu giá theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 6 Thông tư 
liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP và các nội dung sau:  

a) Hình thức ñầu tư, nguồn vốn, tổng mức ñầu tư của dự án (tổng mức ñầu tư 
công trình trên ñất, công trình hạ tầng kỹ thuật);  

b) Các thông số về quy hoạch, kiến trúc: hệ số sử dụng ñất, mật ñộ xây dựng...;  

c) Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án (thời gian thực hiện ñầu tư hạ tầng kỹ thuật, 
thời gian xây dựng công trình trên ñất); ký quỹ ñảm bảo thực hiện dự án ñầu tư; cấp 
Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư; 

d) Phương án giám sát thi công cũng như phương án duy tu bảo dưỡng hoặc bàn 
giao ñối với hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; các ưu ñãi ñầu tư (nếu có). 

ñ) ðối với dự án phát triển nhà ở hoặc dự án khu ñô thị phải quy ñịnh rõ các 
nội dung liên quan ñến chấp thuận ñầu tư và ñiều kiện bán nhà ở; Phải có quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 ñối với dự án ñầu tư xây dựng công trình sử dụng ñất có diện tích 
từ 05 ha trở lên. ðối với dự án ñầu tư xây dựng công trình sử dụng ñất có diện tích 
nhỏ hơn 5ha (hoặc nhỏ hơn 02 ha ñối với dự án ñầu tư xây dựng nhà ở chung cư) tại 
các khu vực ñã có quy hoạch ñô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu chức năng, phải có 
quy hoạch tổng mặt bằng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 

e) ðối với trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư có 
nhiều phần diện tích ñất với mục ñích sử dụng ñất khác nhau trong cùng một khu ñất, tại 
phương án ñấu giá quy ñịnh về thời hạn sử dụng ñất, hình thức sử dụng ñất, hình thức 
nộp tiền, cụ thể: Thời hạn sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo thời hạn hoạt ñộng của dự án; 
Mục ñích sử dụng ñất ñược áp dụng cho từng loại ñất. 

3. Thẩm quyền phê duyệt Phương án ñấu giá: 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ñấu giá ñối với các khu ñất do 
Trung tâm Phát triển quỹ ñất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Phương án ñấu giá ñối với các khu ñất 
do Trung tâm Phát triển quỹ ñất cấp huyện quản lý. 
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ðiều 12. Hồ sơ ñấu giá quyền sử dụng ñất và quyết ñịnh ñấu giá quyền sử 
dụng ñất 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 7, ðiều 8 Thông tư liên tịch số 
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. 

ðiều 13. Xác ñịnh và phê duyệt giá khởi ñiểm của thửa ñất ñấu giá  

1. Căn cứ Quyết ñịnh ñấu giá quyền sử dụng ñất, việc tổ chức thực hiện xác ñịnh 
giá khởi ñiểm, trình tự, thủ tục xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất thực 
hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 67/2018/Qð-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục thực hiện xác ñịnh giá ñất cụ 
thể trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh số 66/2019/Qð-UBND ngày 
21/10/2019 về sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều của quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 67/2018/Qð-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục 
thực hiện xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðối với trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư có 
nhiều phần diện tích ñất với mục ñích sử dụng ñất khác nhau trong cùng một khu ñất, 
giá khởi ñiểm của khu ñất là tổng giá trị của các thửa ñất ñược xác ñịnh giá theo mục ñích 
sử dụng ñất. 

2. Trường hợp ñấu giá không thành mà nguyên nhân là do giá khởi ñiểm không 
phù hợp thì ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá có văn bản gửi cơ quan xác ñịnh giá 
khởi ñiểm ñể báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết ñịnh ñiều chỉnh lại 
giá khởi ñiểm. Nguyên tắc, phương pháp và trình tự xác ñịnh lại giá khởi ñiểm thực hiện 
như quy ñịnh ñối với việc xác ñịnh giá khởi ñiểm lần ñầu. 

3. Trường hợp thửa ñất, khu ñất ñưa ra ñấu giá quyền sử dụng ñất có tài sản gắn 
liền với ñất thì ñơn vị tổ chức việc ñấu giá quyền sử dụng ñất ngoài việc thực hiện quy 
trình xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể ñấu giá theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, phải thuê 
tư vấn hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội ñồng ñể xác ñịnh giá trị tài sản trên 
ñất và bổ sung vào phương án ñấu giá phần giá trị tài sản gắn liền với ñất ñể ñấu giá 
chung với quyền sử dụng ñất ñối với thửa ñất, khu ñất ñó. Người trúng ñấu giá sẽ ñược 
cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 14. Tiền ñặt trước  

1. Tiền ñặt trước:  

Người tham gia ñấu giá phải nộp tiền ñặt trước theo quy ñịnh tại ðiều 39 Luật 
ðấu giá tài sản. 

Mức thu tiền ñặt trước tối thiểu là 5% và tối ña không quá 20% giá khởi ñiểm 
của khu ñất ñấu giá. Mức thu tiền ñặt trước ñược xác ñịnh trong phương án ñấu giá 
và do cấp có thẩm quyền quy ñịnh cụ thể cho từng cuộc ñấu giá. ðối với ñấu giá giao 
quyền sử dụng ñất, mức thu ñược xác ñịnh trên tổng giá trị quyền sử dụng ñất tính 
theo giá khởi ñiểm ñấu giá; ñối với ñấu giá cho thuê quyền sử dụng ñất trả tiền thuê 
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ñất một lần cho cả thời hạn thuê, mức thu ñược xác ñịnh trên tổng số tiền thuê ñất cho 
cả thời hạn thuê tính theo giá khởi ñiểm; ñối với ñấu giá cho thuê quyềnsử dụng ñất 
trả tiền thuê ñất hàng năm, mức thu ñược xác ñịnh trên tổng số tiền thuê ñất của 10 năm ñầu 
ổn ñịnh ñơn giá thuê ñất tính theo giá khởi ñiểm. 

2. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa mức giá trả cao nhất của vòng ñấu 
trước với mức giá khởi ñiểm của vòng ñấu tiếp theo và ñược cố ñịnh cho tất cả các 
vòng ñấu.  

Bước giá ñược quy ñịnh trong phương án ñấu giá, phù hợp với ñiều kiện cụ thể 
của từng cuộc bán ñấu giá. Mức chênh lệch tối thiểu không dưới 2% và tối ña không 
quá 10% giá khởi ñiểm của khu ñất ñấu giá. 

ðiều 15. Lựa chọn và ký hợp ñồng dịch vụ ñấu giá quyền sử dụng ñất 

1. Căn cứ quyết ñịnh phê duyệt phương án ñấu giá quyền sử dụng ñất, giá khởi ñiểm 
ñấu giá quyền sử dụng ñất của Ủy ban nhân dân tỉnh, ñơn vị tổ chức thực hiện việc 
ñấu giá quyền sử dụng ñất thông báo công khai trên trang thông tin ñiện tử của mình 
và trang thông tin ñiện tử chuyên ngành về ñấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức 
ñấu giá tài sản. Nội dung thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức ñấu giá tài sản 
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 56 Luật ðấu giá tài sản. 

2. Việc ký hợp ñồng dịch vụ ñấu giá quyền sử dụng ñất với tổ chức ñấu giá tài 
sản ñể thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 33 
Luật ðấu giá tài sản. 

ðiều 16. Thẩm ñịnh ñiều kiện tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực 
hiện dự án ñầu tư 

 ðối với các khu ñất ñấu giá ñể thực hiện dự án ñầu tư, trước khi thực hiện cuộc 
ñấu giá, phải tổ chức thẩm ñịnh ñiều kiện tham gia ñấu giá thực hiện dự án ñầu tư của 
tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất. Cụ thể như sau:  

1. Trước thời hạn kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ 05 (năm) ngày làm việc, ñơn vị 
thực hiện cuộc ñấu giá có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về ngày 
kết thúc nhận hồ sơ, ñể Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy mời các Sở, ban ngành 
liên quan (tùy tính chất, lĩnh vực dự án) họp thẩm ñịnh ñiều kiện thực hiện dự án ñầu tư.  

2. Ngay sau thời ñiểm kết thúc nhận hồ sơ ñơn vị thực hiện cuộc ñấu giá có 
trách nhiệm phối hợp với ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá chuyển hồ sơ của 
người ñăng ký tham gia ñấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 
tổ chức thẩm ñịnh ñiều kiện ñược tham gia ñấu giá thực hiện dự án ñầu tư của tổ chức 
ñăng ký tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất;  
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4. Ngay sau khi có kết quả thẩm ñịnh (lập bằng Biên bản có chữ ký của lãnh ñạo 
các Sở, ngành tham dự), Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả cho ñơn vị thực 
hiện cuộc ñấu giá ñể thông báo cho người ñấu giá quyền sử dụng ñất biết về kết quả 
thẩm ñịnh ñiều kiện tham gia ñấu giá thực hiện dự án ñầu tư trước thời ñiểm mở phiên 
ñấu giá tối thiểu là 24 giờ.  

ðiều 17. Nội dung thẩm ñịnh và phương pháp ñánh giá ñiều kiện tham gia 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư 

 1. Căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt, công bố danh mục dự án kêu gọi ñầu tư kèm 
nội dung chi tiết kêu gọi ñầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết ñịnh phê duyệt 
phương án ñấu giá, ñiều kiện ñăng ký tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực 
hiện dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 6 Quy ñịnh này, Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tổ chức thẩm ñịnh, ñánh giá các ñiều 
kiện tham gia ñấu giá theo các nội dung cơ bản sau:  

a) Năng lực tài chính;  

b) Năng lực kinh nghiệm;  

c) ðề xuất ñầu tư bao gồm các nội dung về diện tích, mục tiêu, quy mô, tính chất 
dự án, tổng mức ñầu tư, tiến ñộ thực hiện dự án và một số nội dung khác (nếu có);  

d) Phương án ñầu tư phải chứng minh tính khả thi, hiệu quả kinh tế theo 
yêu cầu và ñảm bảo phù hợp với phương án tổng mặt bằng hoặc quy hoạch chi tiết 
ñược phê duyệt;  

ñ) Năng lực quản lý, vận hành và khai thác dự án chứng minh ñược tính khả thi; 
yêu cầu về môi trường, an toàn và một số yêu cầu khác ñảm bảo theo yêu cầu;  

e) Một số ñiều kiện, yêu cầu khác tùy tính chất, quy mô dự án quy ñịnh rõ tại 3 
Quyết ñịnh phê duyệt, công bố danh mục dự án kêu gọi ñầu tư kèm các nội dung chi tiết 
kêu gọi ñầu tư.  

2. Nhà ñầu tư có hồ sơ ñăng ký ñược kết luận là ñảm bảo ñiều kiện tham gia 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khi tất cả các nội dung ñược 
ñánh giá là ñảm bảo ñiều kiện. Hồ sơ ñăng ký của nhà ñầu tư ñược kết luận là không 
ñảm bảo ñiều kiện tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khi 
có bất kỳ nội dung nào ñược ñánh giá là không ñảm bảo ñiều kiện. 

ðiều 18. Thực hiện cuộc ñấu giá, giám sát thực hiện cuộc ñấu giá 

1. ðơn vị thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất có trách nhiệm thực hiện 
cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất theo ñúng trình tự, thủ tục quy ñịnh của Luật ðấu giá 
tài sản và các nội dung cụ thể trong hợp ñồng dịch vụ ñấu giá tài sản. 
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2. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất có trách nhiệm cử 
ñại diện tham dự, giám sát cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất và phối hợp với ñơn vị 
thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất mời ñại diện các cơ quan: Tài nguyên và 
Môi trường, Tư pháp, Tài chính, chính quyền nơi có ñất ñấu giá và ñại diện tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan ñến tham dự, giám sát thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử 
dụng ñất. 

ðiều 19. Phê duyệt kết quả ñấu giá  

1. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc 
ñấu giá, ñơn vị thực hiện cuộc ñấu giá hoặc Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất 
chuyển kết quả ñấu giá, biên bản cuộc ñấu giá, danh sách người trúng ñấu giá cho 
ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá. 

Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bàn giao 
hồ sơ và Biên bản kết quả cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất, ñơn vị tổ chức thực hiện 
việc ñấu giá lập hồ sơ, gửi Sở Tài nguyên và môi trường ñể trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất. Hồ sơ trình 
ban hành quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñược theo 
quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 12 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. 

2. Quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá bao gồm các nội dung quy ñịnh 
tại khoản 3 ðiều 12 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. 

3. ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá hoặc Hội ñồng ñấu giá có trách nhiệm 
thông báo kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñến người ñã trúng ñấu giá ñể thực 
hiện nộp tiền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất vào ngân sách Nhà nước. 

ðiều 20. Nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất sau khi có quyết ñịnh công 
nhận kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất 

1. Căn cứ quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất, cơ quan 
thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất bằng văn bản cho người ñã 
trúng ñấu giá theo quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều 13 Thông tư liên tịch số 
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP . 

2. Người trúng ñấu giá có trách nhiệm nộp tiền tại Kho bạc nhà nước (hoặc cơ quan 
ñược Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) theo ñúng thời hạn tại thông báo do cơ quan 
thuế ban hành. 

3. Trường hợp khi bàn giao ñất cho tổ chức trúng ñấu giá, nếu diện tích ñất thực 
tế tăng hoặc giảm so với diện tích ñã công bố trong hồ sơ ñấu giá mà tổ chức trúng ñấu 
giá vẫn ñồng ý nhận diện tích ñất thực tế thì cơ quan tài nguyên và môi trường phải lập 
thủ tục trình cấp có thẩm quyền ñiều chỉnh diện tích thực tế tại Quyết ñịnh công nhận 
kết quả trúng ñấu giá, số tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm ñi ñược tính bằng (=) giá ñất 
trúng ñấu giá nhân (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm.  
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ðiều 21. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, giao ñất trên thực ñịa 
cho người trúng ñấu giá  

1. Căn cứ Quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá của cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền, giấy nộp tiền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất vào ngân sách nhà nước 
của người trúng ñấu giá, ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá phối hợp với người 
trúng ñấu giá chuyển hồ sơ ñấu giá ñến Sở Tài nguyên và Môi trường ñể làm thủ tục 
ký Hợp ñồng thuê ñất ñối với trường hợp thuê ñất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất cho tổ chức trúng ñấu giá. 

ðối với trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư có 
nhiều phần diện tích ñất với mục ñích sử dụng ñất khác nhau trong cùng một khu ñất, 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều 26 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Luật ñất ñai và khoản 21 ðiều 2 Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai, theo ñó việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất ñược thực hiện ñối với từng thửa ñất sử dụng vào từng mục ñích cụ thể, người 
trúng ñấu giá phải tuân thủ quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng 
ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất ñối với phần diện tích ñất sử dụng cho mục ñích xây dựng công trình 
công cộng phục vụ cho lợi ích chung của cộng ñồng.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với ñơn vị tổ chức thực hiện 
ñấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu ñất ñấu giá ñể giao ñất trên thực ñịa.  

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trúng ñấu giá theo quy ñịnh 
hiện hành của pháp luật. Chi phí liên quan ñến việc ñăng ký, cấp giấy chứng nhận do 
tổ chức trúng ñấu giá nộp theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 22. Thu tiền sử dụng ñất khi thay ñổi quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc 
phương án tổng mặt bằng 

1. Tổ chức ñược giao ñất thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án ñầu tư ñã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng ñất, phải thực 
hiện dự án theo phương án ñấu giá ñã ñược UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép ñiều chỉnh, dẫn ñến thay ñổi 
hệ số sử dụng ñất (mật ñộ, chiều cao của công trình) thì phải xác ñịnh và nộp bổ sung 
tiền sử dụng ñất (nếu có) theo nguyên tắc quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 10 Thông tư số 
76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
ñịnh về thu tiền sử dụng ñất. 
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3. Trong trường hợp phương án ñiều chỉnh (ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh 
chấp thuận) không làm thay ñổi các thông số quy hoạch (chiều cao, mật ñộ xây 
dựng, hệ số sử dụng ñất), tuy nhiên có làm thay ñổi các dữ liệu ñã ñược ñưa vào trong 
phương án xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể tổ chức ñấu giá như: vị trí, mặt cắt các tuyến 
ñường giao thông; số lượng lô ñất thì phải xác ñịnh và thu nộp bổ sung tiền sử dụng ñất 
(nếu có) tại thời ñiểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ñiều chỉnh 

ðiều 23. Hủy kết quả ñấu giá quyền sử dụng ñất, quyết ñịnh công nhận 
kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất và thu hồi ñất 

1. Kết quả ñấu giá quyền sử dụng ñất bị hủy trong các trường hợp quy ñịnh tại 
ðiều 72 Luật ðấu giá tài sản và ñược quy ñịnh trong quy chế cuộc ñấu giá, quyết 
ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá. 

2. Người trúng ñấu giá không nộp ñủ tiền trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất theo 
ñúng thời hạn yêu cầu thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ 
quan liên quan, ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất trình Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền hủy Quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá, toàn bộ 
tiền ñặt trước của tổ chức trúng ñấu giá ñược nộp vào ngân sách nhà nước.  

3. Tổ chức ñược giao ñất, cho thuê ñất thông qua hình thức ñấu giá quyền sử 
dụng ñất bị thu hồi ñất do vi phạm pháp luật về ñất ñai theo quy ñịnh tại ðiều 64 Luật 
ðất ñai. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 24. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Tư pháp 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác 
ñấu giá quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Thông báo công khai danh sách các tổ chức ñấu giá chuyên nghiệp có chức năng 
ñấu giá quyền sử dụng ñất. 

c) Kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tổ chức cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất 
theo thẩm quyền. 

d) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm ñịnh 
phương án ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện dự án 
ñầu tư. 

2. Sở Tài chính 

a) Là cơ quan Thường trực của Hội ñồng thẩm ñịnh giá ñất tỉnh, có trách nhiệm 
tiếp nhận hồ sơ, lập báo cáo thẩm ñịnh phương án giá ñất cụ thể theo ñúng trình tự, 
thủ tục và thời gian quy ñịnh của Hội ñồng. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập danh mục các dự án 
ñấu giá quyền sử dụng ñất hàng năm trên ñịa bàn tỉnh. 
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c) Phối hợp với cơ quan thuế theo dõi, ñôn ñốc việc thu nộp tiền ñấu giá quyền 
sử dụng ñất vào ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. 

ñ) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, ñơn vị có liên quan quản lý, sử dụng tiền 
thu từ ñấu giá quyền sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

e) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm ñịnh 
phương án ñấu giá, ñiều kiện tham gia ñấu giá của tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá 
quyền sử dụng ñất ñể giao ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện dự án ñầu tư; 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan 
thẩm ñịnh phương án ñấu giá, ñiều kiện tham gia ñấu giá của tổ chức ñăng ký tham gia 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện dự án ñầu tư. 

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các ñơn vị ñang ñược giao quản lý 
quỹ ñất ñược sử dụng ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất lập phương án ñấu giá quyền sử 
dụng ñất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

c) Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho tổ chức trúng 
ñấu giá theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 

d) Kiểm tra việc sử dụng ñất của tổ chức trúng ñấu giá ñảm bảo ñúng quy hoạch; 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm trong quá trình sử dụng ñất. 

ñ) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, 
phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

e) Chủ trì phối hợp với cơ quan, ñơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh hủy quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất theo ðiều 
23 của Quy ñịnh này. 

4. Sở Xây dựng 

a) Căn cứ Quy ñịnh về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy 
hoạch, kiến trúc - xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ñể cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng 
ñối với các thửa ñất, khu ñất ñấu giá quyền sử dụng ñất theo thẩm quyền, trong ñó nêu 
rõ các chỉ tiêu sử dụng ñất theo quy hoạch xây dựng (vị trí, ranh giới khu ñất, diện tích, 
các chỉ tiêu sử dụng ñất như tầng cao xây dựng công trình, mật ñộ xây dựng tối ña). 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm ñịnh 
phương án ñấu giá, ñiều kiện tham gia ñấu giá của tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá 
quyền sử dụng ñất ñể giao ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện dự án ñầu tư. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm ñịnh 
phương án ñấu giá, ñiều kiện tham gia ñấu giá của tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá 
quyền sử dụng ñất ñể giao ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện dự án ñầu tư. 

b) Hướng dẫn nhà ñầu tư thực hiện việc ñăng ký dự án ñầu tư sau khi có kết quả 
trúng ñấu giá ñể thực hiện việc ký quỹ ñảm bảo; Giám sát tiến ñộ thực hiện dự án ñể 
tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm về lĩnh vực ñầu tư. 
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c) Quản lý, theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện dự án ñầu tư hoàn thành 
xây dựng ñưa dự án vào hoạt ñộng ñúng thời hạn, tổng mức ñầu tư, công năng sử 
dụng theo Phương án ñấu giá ñã ñược phê duyệt và cam kết của nhà ñầu tư; nếu quá 
thời hạn ñược phê duyệt mà dự án ñầu tư xây dựng chưa hoàn thành hoặc thực hiện 
ñầu tư xây dựng có tổng mức thấp hơn so với tổng mức ñầu tư Dự án ñã cam kết thì 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. 

d) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết ñịnh chấp thuận 
chủ trương ñầu tư; tổ chức xúc tiến, tìm kiếm nhà ñầu tư vào nghiên cứu, tham gia 
ñăng ký ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư. 

ñ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND 
cấp huyện và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch hỗ trợ thực hiện dự án 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết ñịnh công nhận 
kết quả trúng ñấu giá. 

6. Cục thuế tỉnh 

a) Trực tiếp hoặc chỉ ñạo các Chi cục thuế khu vực thông báo số tiền sử dụng 
ñất, tiền thuê ñất, các khoản tài chính có liên quan phải nộp cho người trúng ñấu giá 
bằng văn bản sau khi nhận ñược quyết ñịnh công nhận kết quả trúng ñấu giá của 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

b) Hướng dẫn người trúng ñấu giá nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, các 
khoản tài chính có liên quan phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo kết quả trúng ñấu giá 
ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Kiểm tra, ñôn ñốc, tổng hợp việc thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo kết quả 
trúng ñấu giá, ñề xuất xử lý các trường hợp không nộp tiền sử dụng ñất trúng ñấu giá 
theo quy ñịnh. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

a) Chỉ ñạo, triển khai thực hiện Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật có 
liên quan về ñấu giá quyền sử dụng ñất thuộc thẩm quyền. 

b) Căn cứ Quy ñịnh về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý 
quy hoạch, kiến trúc - xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ñể cung cấp thông tin quy hoạch 
xây dựng ñối với các thửa ñất, khu ñất ñấu giá quyền sử dụng ñất theo thẩm quyền, 
trong ñó nêu rõ các chỉ tiêu sử dụng ñất theo quy hoạch xây dựng (vị trí, ranh giới 
khu ñất, diện tích, các chỉ tiêu sử dụng ñất như tầng cao xây dựng công trình, mật ñộ 
xây dựng tối ña); 

c) Thông báo công khai về việc ñấu giá quyền sử dụng ñất tại ñịa phương trên 
hệ thống truyền thanh và các hình thức tuyên truyền khác trên ñịa bàn quản lý. 

d) Quản lý và sử dụng tiền thu ñược từ ñấu giá quyền sử dụng ñất theo ñúng 
quy ñịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 
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ñ) Cử ñại diện tham dự các cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất thuộc thẩm quyền, 
chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc giao quyết ñịnh phê duyệt kết quả 
ñấu giá; bàn giao ñất trên thực ñịa;  

e) Hàng năm tổng hợp danh mục dự án ñấu giá quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn 
quản lý. 

8. Trách nhiệm của ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất 

a) Tiếp nhận và quản lý quỹ ñất ñấu giá ñảm bảo ñúng diện tích, ñúng mốc giới 
trước khi bàn giao cho ñối tượng trúng ñấu giá; 

b) Xây dựng Phương án ñấu giá, Quyết ñịnh ñấu giá gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Ủy ban nhân dân cùng cấp 
phê duyệt. ðề nghị xác ñịnh giá khởi ñiểm ñấu giá theo ñúng trình tự, thủ tục quy ñịnh. 

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm ñịnh ñiều kiện tham gia ñấu giá của 
tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất hoặc cho thuê ñất 
thực hiện dự án ñầu tư. 

d) Tổ chức thực hiện phương án ñấu giá quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh;  

ñ) Cử ñại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán ñấu giá quyền sử dụng 
ñất. Tùy từng trường hợp cụ thể, ñơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng 
ñất phối hợp với ñơn vị thực hiện cuộc ñấu giá mời ñại diện cơ quan tài nguyên và 
môi trường, tư pháp, tài chính, chính quyền ñịa phương nơi có ñất ñấu giá và ñại diện 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến tham dự, giám sát thực hiện cuộc ñấu giá 
quyền sử dụng ñất. 

e) Lập hồ sơ trúng ñấu giá gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả ñấu giá; bàn giao ñất thực ñịa, phối hợp cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

g) Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư xem xét, 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 

9. Trách nhiệm của ñơn vị thực hiện cuộc ñấu giá 

a) Tuân thủ và thực hiện ñúng, ñầy ñủ các quy ñịnh về quyền, nghĩa vụ về ñấu giá 
của tổ chức ñấu giá tài sản. 

b) Ban hành Nội quy ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể áp dụng ñối với từng trường 
hợp cụ thể bảo ñảm ñúng quy ñịnh.  

c) Niêm yết, thông báo công khai việc ñấu giá; phát hành hồ sơ ñấu giá; tiếp 
nhận hồ sơ ñăng ký tham gia ñấu giá; thu khoản tiền ñặt trước, khoản thu khác theo 
quy ñịnh của pháp luật và quản lý, xử lý ñúng quy ñịnh. 

d) Thực hiện cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất theo ñúng nguyên tắc trình tự, thủ tục 
quy ñịnh; chịu trách nhiệm về kết quả cuộc ñấu giá quyền sử dụng ñất. 
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10. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị khác có liên quan 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 
mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt các việc có liên quan trong quá trình triển 
khai thực hiện Quy ñịnh này. 

11. Trách nhiệm của tổ chức trúng ñấu giá 

a) Nộp ñủ tiền sử dụng ñất theo ñúng thời gian quy ñịnh và theo Thông báo của 
cơ quan thuế; lập tiến ñộ thực hiện dự án gửi ðơn vị tổ chức thực hiện việc ñấu giá 
quyền sử dụng ñất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể theo 
dõi, giám sát. 

b) Thực hiện dự án theo ñúng phương án ñấu giá ñã ñược phê duyệt; liên hệ 
Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện thủ tục ñăng ký ñầu tư và ký quỹ ñảm bảo thực hiện 
dự án theo quy ñịnh của pháp luật ñầu tư. 

c) Thực hiện thủ tục lập, trình thẩm ñịnh, phê duyệt cấp Giấy phép xây dựng, 
các thủ tục hành chính khác có liên quan và triển khai thực hiện dự án ñầu tư theo 
quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, xây dựng;  

ðiều 25. Xử lý chuyển tiếp 

1. Các khu ñất ñấu giá ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án ñấu giá 
trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Phương án ñấu giá 
ñã ñược phê duyệt. 

2. Các khu ñất ñấu giá ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án ñấu giá 
kể từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thì thực hiện theo Quy ñịnh này. 

ðiều 26. Tổ chức thực hiện 

Giao trách nhiệm cho Giám ñốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, 
Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã và thành phố căn cứ chức năng, quyền hạn, phối hợp hướng dẫn 
các ñơn vị có liên quan trong việc thực hiện tổ chức ñấu giá quyền sử dụng ñất theo 
ñúng Quy ñịnh này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có phát sinh 
các vấn ñề mới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và 
Môi trường ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 79/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Nghị ñịnh 
số 115/2021/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-HðND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Thường trực Hội ñồng 
nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 20/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 
năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñối với bà Ngô Thị Ái Hương - Thị ủy viên, 
Trưởng phòng Phòng Giáo dục và ðào tạo thị xã Hương Thủy. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy và bà Ngô Thị Ái Hương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.                       

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 100/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh tổ chức thực hiện dự toán  
ngân sách nhà nước ñịa phương năm 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2047/Qð-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2302/Qð-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 08/STC-QLNS ngày 05 
tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách ñịa phương 

1. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các 
cấp chính quyền ñịa phương thực hiện theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND ngày 
10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân (HðND) tỉnh.  

2. Năm 2022 là năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh 2022 - 2025, căn cứ ñịnh mức phân bổ 
chi thường xuyên ngân sách ñịa phương ñã ñược HðND tỉnh quyết ñịnh tại Nghị quyết 
số 33/2021/NQ-HðND ngày 10/12/2021, các ñơn vị dự toán cấp I và Ủy ban nhân dân 
(UBND) các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là các huyện) xây dựng ñịnh 
mức phân bổ ngân sách và tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế ñịa phương và 
theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước. 
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3. Thực hiện cơ chế cân ñối nguồn thu tiền sử dụng ñất phần ngân sách ñịa phương 
hưởng ñể chi ñầu tư phát triển thuộc ñối tượng ñầu tư của ngân sách ñịa phương. 

4. Nguồn thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết ñược sử dụng cho ñầu tư phát triển, 
trong ñó ưu tiên lĩnh vực giáo dục - ñào tạo và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả 
ñầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ ñổi mới chương trình sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông) và lĩnh vực y tế; phần còn lại các ñịa phương bố trí ưu tiên bố trí thực 
hiện nhiệm vụ ñầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc ñối tượng ñầu tư của 
ngân sách ñịa phương. 

ðiều 2. Giao dự toán thu và chi ngân sách nhà nước ñịa phương 

1. Giao dự toán thu ngân sách ñịa phương 

1.1. Giao tổng mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên ñịa bàn cho 
UBND các huyện, phần thu cân ñối NSNN, thu huy ñộng ñóng góp, viện trợ. 

1.2. Giao mức nộp NSNN về phí, lệ phí cho các cơ quan, ñơn vị dự toán cấp tỉnh; 
giao thu sự nghiệp giáo dục và ñào tạo, y tế làm cơ sở ñể giao huy ñộng nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương năm 2022. 

2. Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách ñịa phương  

2.1. Phân bổ, giao dự toán chi ñầu tư phát triển 

Việc phân bổ, giao dự toán chi ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 
phải tuân thủ ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Luật ðầu tư công và 
Nghị quyết số 137/NQ-HðND ngày 10/12/2021 của HðND tỉnh về Kế hoạch ñầu tư 
vốn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.2. Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên 

a) ðơn vị dự toán cấp trên phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các ñơn vị 
cấp dưới phải khớp ñúng dự toán chi ñược UBND giao cả về tổng mức và chi tiết 
theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải bảo ñảm về thời gian theo quy ñịnh, 
ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy ñịnh, ñảm bảo bố trí ñủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế ñộ ñã ban hành, 
những nhiệm vụ quan trọng theo quy ñịnh của pháp luật, những nhiệm vụ ñã ñược 
cấp có thẩm quyền quyết ñịnh.  

b) Sử dụng kinh phí thường xuyên chi cho công tác lập, thẩm ñịnh, công bố và 
ñiều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể như sau: 

- ðối với các dự án ñã ñược bố trí từ nguồn vốn ñầu tư công (gồm các dự án 
ñã bố trí trong năm 2021 và các dự án ñã giao vốn trong dự toán ñầu năm 2022): 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, UBND huyện tiếp tục tham mưu, bố trí từ nguồn vốn ñầu tư 
công theo quy ñịnh. 
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- ðối với các dự án chưa ñược bố trí vốn (gồm các dự án ñã nằm trong kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn nhưng ñến 31/12/2021 chưa ñược bố trí vốn ñể thực hiện): 
Sở Tài chính, UBND huyện tham mưu bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp chi thường 
xuyên trên cơ sở ñề cương nhiệm vụ và dự toán ñã ñược UBND tỉnh, UBND huyện 
phê duyệt theo quy ñịnh. 

- Nguồn kinh phí ñược ñảm bảo thực hiện theo phân cấp hiện hành phù hợp với 
quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND ngày 
10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Thừa Thiên 
Huế giai ñoạn 2022 - 2025 và các quy ñịnh pháp luật hiện hành, cụ thể: ngân sách 
tỉnh ñảm bảo kinh phí cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc 
nhiệm vụ chi của tỉnh (dự án do UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ); ngân sách huyện 
ñảm bảo kinh phí cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc nhiệm vụ 
chi của huyện (dự án do UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ). 

2.3. Giao dự toán cho các ñơn vị sự nghiệp 

ðơn vị sự nghiệp công lập ñược giao thực hiện cơ chế tự chủ theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ 
tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập, việc phân bổ và giao dự toán thu, chi căn cứ 
vào nhiệm vụ ñược giao năm 2022, phân loại mức ñộ tự chủ tài chính của ñơn vị 
sự nghiệp, dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm hoạt ñộng thường xuyên 
năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt (ñối với ñơn vị sự nghiệp 
công tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu tư, tự bảo ñảm chi thường xuyên, tự 
bảo ñảm một phần chi thường xuyên và ñơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo ñảm 
chi thường xuyên); dự toán chi tiết theo 2 phần: phần dự toán chi thường xuyên giao 
tự chủ, phần dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ.  

ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập chưa ñược cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ 
tài chính thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi thường xuyên không 
giao tự chủ. Sau khi phương án tự chủ tài chính ñược cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt, ñơn vị ñiều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán 
chi thường xuyên giao tự chủ phù hợp với phương án tự chủ tài chính ñược phê 
duyệt. 

2.4. Giao dự toán chi ngân sách huyện, xã 

a) Giao chi ngân sách huyện, xã theo tổng mức dự toán và theo những lĩnh vực 
chi chủ yếu: chi ñầu tư phát triển, chi thường xuyên, dự phòng; trong ñó giao mức 
tối thiểu ñối với chi lĩnh vực giáo dục, ñào tạo và dạy nghề, dự phòng. Các lĩnh vực 
còn lại trên cơ sở ñịnh hướng của UBND tỉnh, UBND huyện trình HðND huyện 
quyết ñịnh.  
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b) Năm 2022 năm ñầu của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách, HðND tỉnh quyết ñịnh 
lại số bổ sung cân ñối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện.  

Ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí ñể thực hiện các chính sách, chế ñộ ñến thời 
ñiểm giao dự toán ngân sách năm 2022, nhất là kinh phí thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội, ñể các ñối tượng ñược hưởng chính sách ngay từ ñầu năm 2022. ðối với 
các chế ñộ, chính sách chưa ñược tính trong ñịnh mức phân bổ chi thường xuyên năm 
2022 hoặc các chế ñộ chính sách ñã tính trong ñịnh mức nhưng trong năm phát sinh 
thêm kinh phí do nâng mức hỗ trợ hoặc mở rộng ñối tượng thụ hưởng, các ñịa 
phương chủ ñộng bố trí ngân sách ñịa phương ñể thực hiện ñảm bảo chi trả ñủ cho 
các ñối tượng thụ hưởng. Cuối năm, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí về Sở Tài 
chính ñể tham mưu bổ sung theo quy ñịnh (nếu thiếu).  

UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện ñể 
thực hiện các chính sách, chế ñộ do Trung ương và HðND, UBND tỉnh ban hành 
nhưng chưa ñược bố trí hoặc bố trí chưa ñủ trong dự toán ngân sách huyện của năm 
ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách; Các nhiệm vụ chi do Trung ương quy ñịnh, kinh phí 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do 
Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách ñịa phương; Các nhiệm vụ chi do 
HðND, UBND tỉnh ban hành chưa ñược dự toán trong ñịnh mức phân bổ chi thường 
xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022; Hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện một số nhiệm 
vụ, ñề án, dự án về ñầu tư phát triển và tăng cường cơ sở vật chất của các ngành, lĩnh 
vực thuộc huyện quản lý; Các nhiệm vụ chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 
bệnh và hỗ trợ khác.  

c) Phân bổ chi tiết nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo ñúng mục 
tiêu, nhiệm vụ; không sử dụng kinh phí bố trí cho mục tiêu này ñể bố trí cho mục tiêu 
khác. UBND các huyện báo cáo chi tiết nhu cầu chi cho từng nhiệm vụ, dự án thực tế 
ñến ngày 31/12/2021 các nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu gửi Sở Tài chính trước ngày 
31/01/2022 ñể thẩm ñịnh, gồm:  

- Kinh phí thực hiện lộ trình ñổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 
và lớp 6, 7: Căn cứ danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh 
ñể tổng hợp nhu cầu chi tiết. Riêng trang thiết bị tối thiểu cho lớp 3 và lớp 7, báo cáo 
nhu cầu chi tiết sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo.  

- Kinh phí nâng cấp, sửa chữa trường, lớp phục vụ dạy học: rà soát, lồng ghép 
bố trí thêm từ ngân sách huyện và các nguồn vốn khác ñể báo cáo danh mục chi tiết 
(ñơn vị; hiện trạng; nội dung nâng cấp, sửa chữa; dự toán ngân sách tỉnh, ngân sách huyện). 

- Kinh phí hỗ trợ hạ tầng giao thông (gồm kinh phí hỗ trợ khôi phục các vùng 
bị ảnh hưởng ở nơi có hoạt ñộng khai thác khoáng sản); trồng và chăm sóc cây xanh 
cảnh quan; nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước: rà soát, lồng ghép thêm nguồn 
ngân sách huyện. Riêng nội dung hỗ trợ khôi phục các vùng bị ảnh hưởng do có hoạt ñộng 
khai thác khoáng sản: cần ưu tiên hỗ trợ các xã có hoạt ñộng khai thác khoáng sản 
cần khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 
164/2016/Nð-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ. 

- Kinh phí ñảm bảo an toàn giao thông. 
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d) UBND các huyện cần chủ ñộng cân ñối, bố trí thêm một phần kinh phí của 
ngân sách cấp mình ñể bổ sung nguốn vốn tín dụng cho Ngân hàng Chính sách Xã 
hội trên ñịa bàn ñáp ứng nhu cầu vay vốn cho các ñối tượng chính sách xã hội theo 
tinh thần chỉ ñạo tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư; kế hoạch 
và quy hoạch sử dụng ñất cấp huyện; bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể thực hiện 
công tác kinh phí công tác công tác ño ñạc, ñăng ký ñất ñai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ 
ñịa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cấp huyện; ñồng thời, chủ ñộng 
bố trí nguồn tăng thu hằng năm ñể thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách huyện.  

ñ) Bố trí dự phòng ngân sách huyện theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước 
và không thấp hơn mức dự phòng ñã ñược UBND tỉnh giao ñể chủ ñộng sử dụng cho 
các nội dung chi quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 10 Luật Ngân sách nhà nước.  

 3. Trong quá trình quyết ñịnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp 
HðND quyết ñịnh dự toán thu ngân sách cấp mình ñược hưởng cao hơn mức cấp trên 
giao, thì dự toán chi bố trí tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền 
sử dụng ñất, xổ số kiến thiết), sau khi dành 70% số tăng thu thực hiện cải cách tiền 
lương theo quy ñịnh, phần còn lại cần ưu tiên bổ sung dự phòng ngân sách ñịa 
phương ñể chủ ñộng trong quá trình ñiều hành ngân sách, nguồn còn lại khả năng 
thực hiện ñạt ñược dự toán thu mới phân bổ ñể chi cho những nhiệm vụ, chế ñộ, 
chính sách an sinh xã hội ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh theo chế ñộ quy ñịnh.  

 4. Về bổ sung ngoài dự toán ngân sách tỉnh  

Khi phát sinh ngoài dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, ñột xuất cấp 
bách, UBND các huyện, cơ quan, ñơn vị gửi văn bản về Sở Tài chính (không gửi trực 
tiếp UBND tỉnh) ñể Sở Tài chính cân ñối nguồn, tổng hợp, thẩm ñịnh chung, ñịnh kỳ 
ñề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy ñịnh; ngoại trừ những nhiệm vụ cấp bách về 
quốc phòng, an ninh hoặc chỉ ñạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.  

ðiều 3. Về thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 

1. Các cơ quan, ñịa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền 
lương theo quy ñịnh; trong ñó phạm vi, tỷ lệ trích số thu ñược ñể lại thực hiện theo 
quy ñịnh tại ñiểm d, khoản 3 ðiều này. 

2. UBND các cấp khi phân bổ và giao dự toán ngân sách ngân sách cấp dưới 
phải dành tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (trừ các khoản tiền 
lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người 
theo chế ñộ) theo quy ñịnh ñể tích lũy tiền lương giai ñoạn 2022 - 2025, ñảm bảo 
không thấp hơn mức UBND tỉnh giao. 

UBND các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các ñơn vị trực thuộc không 
bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên nêu tại khoản này. Số tiết kiệm 10% dự 
toán chi thường xuyên của các huyện ñảm bảo không thấp hơn mức UBND tỉnh giao. 
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3. Thực hiện tạo nguồn ñể tích lũy thực hiện cải cách tiền lương giai ñoạn 2022 - 2025 
như sau: 

a) 70% tăng thu ngân sách ñịa phương năm 2021 thực hiện so với dự toán 2021 
ñược UBND tỉnh giao (không kể thu tiền sử dụng ñất, thu viện trợ, huy ñộng ñóng 
góp; thu tiền thuê ñất một lần ñược nhà ñầu tư ứng trước ñể bồi thường, giải phóng 
mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược cơ quan thẩm 
quyền quyết ñịnh sử dụng ñể chi ñầu tư theo quy ñịnh; phí sử dụng công trình kết cấu 
hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ 
môi trường ñối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ ñất công ích, thu hoa lợi, công 
sản tại xã; thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và khoản thu phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải). 

          b) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 chưa sử dụng hết chuyển sang. 

c) 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, 
các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế ñộ) dự toán 
năm 2022 ñã ñược cấp có thẩm quyền giao. 

d) Sử dụng tối thiểu 40% số thu ñược ñể lại theo chế ñộ năm 2022; Riêng ñối 
với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch 
vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu ñược 
quy ñịnh cụ thể như sau: 

- ðối với cơ quan hành chính nhà nước: sử dụng tối thiểu 40% số thu phí 
(thuộc danh mục phí theo quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí) ñược ñể lại theo chế 
ñộ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng cung cấp dịch vụ, thu phí 
theo quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí (không ñược trừ chi phí trực tiếp phục vụ 
cho công tác thu trong trường hợp ñã ñược ngân sách nhà nước bảo ñảm chi phí cho 
hoạt ñộng thu). 

- ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo một phần chi thường xuyên 
và ñơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước ñảm bảo chi thường xuyên 

+ ðối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ 
phí): sử dụng tối thiểu 40% số thu ñược ñể lại theo chế ñộ sau khi trừ các chi phí liên 
quan trực tiếp ñến hoạt ñộng cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy ñịnh của pháp luật về 
phí, lệ phí (không ñược trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường 
hợp ñã ñược ngân sách nhà nước bảo ñảm chi phí cho hoạt ñộng thu). 

+ ðối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự 
phòng và dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập: sử dụng tối thiểu 35% số thu 
ñược ñể lại theo chế ñộ sau khi trừ các khoản chi phí ñã ñược kết cấu trong giá dịch 
vụ theo quy ñịnh của pháp luật về giá dịch vụ (như: chi phí thuốc, máu, dịch truyền, 
hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh; chi phí 
ñiện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng 
thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ,... và chi phí tiền lương, phụ cấp ñã kết cấu 
trong giá). 
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+ ðối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt ñộng liên doanh 
liên kết và các khoản thu khác: sử dụng tối thiểu 40% số thu từ các hoạt ñộng trên sau 
khi trừ các chi phí trực tiếp ñã tính vào giá dịch vụ cho các hoạt ñộng này và các 
khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy ñịnh. 

- ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi ñầu tư và chi thường 
xuyên, ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên: ðơn vị ñược tự 
quyết ñịnh tỷ lệ nguồn thu phải trích lập ñể tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
và tự ñảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương. 

 Giao Sở Tài chính xem xét, xác ñịnh nguồn và nhu cầu cải cách tiền lương của 
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; giải quyết cụ thể ñối với một số huyện khó khăn, tỷ lệ 
cân ñối chi từ nguồn thu của huyện thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ ñể thẩm ñịnh nhu 
cầu và nguồn cải cách tiền lương, xác ñịnh số cần bổ sung từ ngân sách tỉnh ñể thực 
hiện ñiều chỉnh tiền lương, phụ cấp trong năm 2022. 

Trường hợp ñã sử dụng nguồn ngân sách ñịa phương, nguồn lực hợp pháp khác 
ñể chi phòng, chống dịch Covid-19 và cam kết ñảm bảo ñủ nguồn ñể thực hiện chính 
sách cải cách tiền lương, các ñịa phương ñược sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn 
dư ñể chi phòng, chống dịch thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách ñịa phương trong năm 
2021 và năm 2022. Kết thúc năm, ñịa phương có trách nhiệm báo cáo quyết toán cụ 
thể kinh phí chi trả cho từng chính sách, chế ñộ an sinh xã hội, trường hợp thừa, thiếu 
so với mức ñã bố trí dự toán năm 2022, Sở Tài chính sẽ tổng hợp xem xét xử lý trong 
quá trình ñiều hành ngân sách.  

ðiều 4. Tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách nhà nước 

          1. Về quản lý ñiều hành thu ngân sách nhà nước 

           Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 55 Luật Ngân sách nhà nước ñồng thời lưu ý 
triển khai một số nội dung sau: 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy ñịnh pháp luật về thuế có 
hiệu lực thi hành. Chỉ ñạo quyết liệt ñể thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống 
thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; ñôn ñốc thu hồi nợ thuế, 
giảm nợ ñọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; ñẩy nhanh thực 
hiện hóa ñơn ñiện tử; thực hiện nghiêm quy ñịnh về ñấu giá khi thực hiện bán, 
chuyển nhượng, chi thuê tài sản công, giao ñất, cho thuê ñất theo quy ñịnh của pháp 
luật; ñẩy nhanh tiến ñộ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; ñôn 
ñốc các doanh nghiệp nhà nước nộp ñầy ñủ vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi ñã trích lập các quỹ theo quy ñịnh; nộp kịp thời vào ngân 
sách nước số thu cổ tức, lợi nhuận ñược chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban Quản lý dự án, UBND các huyện tập 
trung hoàn tất các thủ tục và ñôn ñốc việc ñầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch ñấu 
giá ñất ñể tăng thu cấp quyền sử dụng ñất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về ñất 
ñai ñể triển khai công tác ñấu giá quyền sử dụng ñất. 
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- Cơ quan Thuế và Hải quan tiếp tục cải cách hành chính về Thuế, ñẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Tăng cường công tác chống thất 
thu, trong ñó tập trung vào các lĩnh vực thu từ ñất ñai, khoáng sản; thu từ các dự án 
hết thời gian ưu ñãi, thu từ hoạt ñộng kinh doanh thương mại ñiện tử, kinh doanh trên 
nền tảng số.  

- Cơ quan Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh 
thực hiện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp thuế vào NSNN theo phân cấp nguồn 
thu giữa các cấp chính quyền ñịa phương thời kỳ 2022- 2025 ñã ñược HðND tỉnh 
thông qua. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, 
thanh tra. 

2. Về tổ chức ñiều hành dự toán chi ngân sách nhà nước 

a) Về chi ñầu tư 

 Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về ñầu tư công năm 2022, 
trong ñó lưu ý: 

 - Yêu cầu các ngành, các ñịa phương tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thực 
hiện và giải ngân vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ các 
vướng mắc, rào cản trong quản lý ñầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng 
mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, ñấu thầu,... tạo ñiều kiện thuận lợi tối ña cho 
các chủ dự án. Việc chi chuyển nguồn thực hiện theo ñúng quy ñịnh của Luật ñầu công. 

- Yêu cầu các chủ ñầu tư, Ban Quản lý dự án ñược UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước ngoài: 

+ Nghiêm túc thực hiện chế ñộ báo cáo của chương trình/dự án gửi Sở Tài chính, 
Sở Kế hoạch và ðầu tư: ðịnh kỳ báo cáo tình hình giải ngân (mỗi 10 ngày/lần); ñịnh 
kỳ báo cáo về nhu cầu thực hiện dự án (tháng, quý, năm); ñăng ký nhu cầu kế hoạch 
và nhu cầu vốn hằng năm; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm; kế hoạch tài chính 
05 năm. 

 + Hàng quý và chậm nhất 15 ngày trước khi ñến kỳ trả nợ theo quy ñịnh, 
Ban quản lý dự án báo cáo Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự án, các ñề nghị 
giải ngân, số tiền giải ngân, tình hình nhận nợ và các nghĩa vụ tài chính của dự án ñể 
Sở Tài chính có cơ sở tính toán lãi, phí và gốc phải trả nhằm bố trí ngân sách trả nợ 
cho cơ quan cho vay lại. 

- Trường hợp trong năm phát sinh số tiền thuê ñất, thu tiền sử dụng ñất ñược 
khấu trừ tương ứng với số tiền nhà ñầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo phương án ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc các 
khoản viện trợ cần ñược ghi thu, ghi chi nhưng chưa ñược giao dự toán thu chi ñầu 
năm, ñề nghị UBND các cấp trình Thường trực HðND cùng cấp quyết ñịnh ñiều 
chỉnh dự toán ngân sách ñịa phương và báo cáo HðND tại kỳ họp gần nhất ñể làm cơ 
sở hạch toán thu, chi. 
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b) Về chi thường xuyên 
Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện trong phạm vi quản lý của mình tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- ðiều hành chi trong phạm vi dự toán ñược giao; chỉ ñề xuất ban hành chính 

sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn ñảm bảo; các ngành, 
các ñịa phương liên quan trước khi trình phê duyệt ñề án, nhiệm vụ cần dự kiến 
nguồn lực kinh phí thực hiện và phải lấy ý kiến của cơ quan tài chính về khả năng 
ñảm bảo nguồn kinh phí; chỉ trình phê duyệt ñề án, nhiệm vụ khi ñảm bảo ñược 
nguồn kinh phí ñể thực hiện. 

     - Trong quá trình ñiều hành chi ngân sách, các ñịa phương cần lưu ý lượng thu 
ñể chi, dự phòng ngân sách ñủ lớn ñể ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh. 
Khi có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 
bệnh với mức ñộ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh phát sinh ngoài dự 
toán, các ñịa phương chủ ñộng sử dụng dự phòng ngân sách huyện, xã và các nguồn 
vốn khác ñể thực hiện; trường hợp vượt quá khả năng cân ñối ngân sách huyện thì 
mới ñề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ. Chủ ñộng ñảm bảo nguồn ngân sách ñịa phương và 
sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu ñể thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội ñã ban hành; không ñể phát sinh tình trạng chậm, nợ tiền chế ñộ, chính sách. 

 - Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt ñể các 
khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, 
ñi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài; ñẩy mạnh thực hiện khoán xe công. Tiếp tục 
cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin ñi ñôi với tăng cường 
giám sát trong quản lý chi ngân sách nhà nước.  

- Các Sở, ban, ngành chủ ñộng sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong 
phạm vi dự toán ñược giao ñể xử lý các nhiệm vụ ñột xuất trong năm; cần ñẩy nhanh 
việc giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ ñầu năm, tránh tập trung thanh toán 
vào cuối năm. 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát 
sinh mới và chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các ñơn vị khi có nhu cầu chi 
thật cấp thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất ñược tỉnh giao; hạn chế tối ña 
việc chi chuyển nguồn. Trường hợp kinh phí ñã bố trí nếu không giải ngân hết, hủy 
dự toán theo quy ñịnh thì không ñược bố trí lại và thủ trưởng các ngành, cơ quan ñó 
phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

 - Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 
công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không ñủ ñiều 
kiện chi, sử dụng kinh phí sai quy ñịnh. 

- ðảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước ñối với các nhiệm vụ chi mua 
sắm thường xuyên trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học: Thực hiện hoàn tất các 
thủ tục mua sắm ñến hết ngày 31/8/2022 ñể ñảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác 
dạy và học ñưa vào sử dụng trước khai giảng năm học mới (năm học 2022 - 2023). 
Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện dừng giải ngân kinh phí ñối với các 
trường hợp chưa hoàn tất các thủ tục mua sắm và hợp ñồng sau ngày 01/9/2022.  
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ðiều 5. Thời gian phân bổ, giao dự toán  

 Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách ñược cấp có thẩm quyền giao, các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh (ñối với ngân sách tỉnh) quyết ñịnh phân bổ, giao dự toán ngân sách 
ñến từng ñơn vị sử dụng ngân sách; UBND trình HðND cùng cấp quyết ñịnh dự toán 
thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, dự toán chi ngân sách ñịa phương, quyết ñịnh 
phân bổ dự toán ngân sách cấp mình ñảm bảo thời gian giao dự toán thu, chi ngân 
sách năm 2022 ñến từng ñơn vị sử dụng ngân sách theo ñúng quy trình, yêu cầu và 
thời hạn quy ñịnh tại ðiều 49 và ðiều 50 Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức việc 
công khai dự toán ngân sách theo quy ñịnh nhà nước hiện hành. Trong ñó lưu ý một 
số ñiểm sau: 

a) ðơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các 
ñơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và ñơn vị thuộc ngân sách cấp dưới trong trường 
hợp có ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi của mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp 
(kèm theo thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ), ñồng thời gửi Kho bạc nhà nước 
nơi giao dịch ñể thực hiện. 

b) Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thuyết minh căn cứ 
và báo cáo phân bổ của ñơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cùng cấp cần thẩm tra 
và có ý kiến ñối với dự toán ñơn vị dự toán cấp I ñã giao cho các ñơn vị sử dụng ngân 
sách. Trường hợp phát hiện việc phân bổ không ñúng tổng mức và chi tiết theo lĩnh 
vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách ñã ñược giao; không ñúng chính sách, chế ñộ 
quy ñịnh, hồ sơ thuyết minh không ñầy ñủ thì yêu cầu ñơn vị dự toán cấp I ñiều chỉnh 
lại, bổ sung hồ sơ.  

c) Trường hợp ñơn vị dự toán cấp I không thống nhất với yêu cầu của cơ quan 
tài chính cùng cấp thì ñơn vị dự toán cấp I báo cáo UBND cùng cấp ñể xem xét, 
quyết ñịnh. Trong thời gian chờ ý kiến quyết ñịnh của UBND các cấp thì ñơn vị 
không ñược phép chi ñối với các nội dung cơ quan tài chính không thống nhất. 

ðiều 6. Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí 

1. ðối với các ñơn vị sử dụng ngân sách 

Căn cứ dự toán ngân sách năm ñược giao, ñơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 
rút dự toán chi theo chế ñộ, ñịnh mức chi ngân sách ñã ñược các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành và tiến ñộ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; ñảm bảo nguyên tắc: 

- Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội,...) 
ñảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các ñối tượng hưởng lương, trợ cấp từ 
ngân sách nhà nước. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện chỉ ñạo và tổ chức thực hiện 
việc chi trả lương qua tài khoản cho các ñối tượng hưởng lương theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 
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của Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà 
nước. Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các 
ñối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 

- Trích nộp các khoản ñóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, kinh phí công ñoàn kịp thời cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật. 

- Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời ñiểm 
như ñầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không 
thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến ñộ, khối lượng thực hiện theo chế 
ñộ quy ñịnh và trong phạm vi dự toán ñược giao.  

2. ðối với bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới 

2.1. Bổ sung cân ñối ngân sách 

Căn cứ dự toán bổ sung cân ñối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách dưới ñược 
cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng cơ quan tài 
chính cấp dưới chủ ñộng rút dự toán tại Kho bạc nhà nước ñồng cấp ñể ñảm bảo cân 
ñối ngân sách cấp mình; riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch.  

Mức rút dự toán hàng tháng về nguyên tắc không vượt quá 1/12 tổng mức bổ 
sung cân ñối cả năm sau; riêng các tháng trong Quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức 
rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự toán cả quý I 
không ñược vượt quá 30% dự toán năm.  

Trường hợp ñặc biệt cần tăng tiến ñộ rút dự toán, UBND cấp dưới phải có văn 
bản ñề nghị cơ quan tài chính cấp trên xem xét, quyết ñịnh.  

2.2. Bổ sung có mục tiêu 

Căn cứ dự toán giao, số vốn ñược tạm ứng theo chế ñộ và tiến ñộ thực hiện các 
chương trình, nhiệm vụ (bao gồm cả vốn ñầu tư và kinh phí sự nghiệp) do chủ ñầu tư 
(hoặc ñơn vị ñược giao thực hiện nhiệm vụ) báo cáo; tham khảo kết quả thanh toán chi trả 
hàng tháng do cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp nhu cầu rút dự toán bổ sung có 
mục tiêu gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch ñể rút vốn bổ sung có mục tiêu từ 
ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện. Mức rút tối ña bằng dự toán giao cho chương trình, 
nhiệm vụ ñã ñược UBND tỉnh giao. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm về 
mức ñề nghị rút vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện ñể 
thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ñã ñược UBND tỉnh giao. 

 Trước ngày 01/11/2022, UBND các huyện phải báo cáo Sở Tài chính chi tiết 
sử dụng kinh phí theo từng mục tiêu cụ thể ñến ngày 30/9/2022 và dự kiến khả năng 
sử dụng ñến cuối năm. Trường hợp các huyện không thực hiện báo cáo, giao Sở Tài 
chính thông báo tạm dừng rút bổ sung có mục tiêu. ðến ngày 31/01/2023, các huyện 
phải hoàn trả ngân sách tỉnh các khoản bổ sung mục tiêu không phân bổ hết hoặc hết 
nhiệm vụ chi (trừ kinh phí ñược phép chuyển nguồn theo quy ñịnh của Luật NSNN). 
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ðiều 7. Thực hiện ñiều chỉnh dự toán ñơn vị sử dụng ngân sách 

1. Trường hợp cần ñiều chỉnh dự toán giữa các ñơn vị sử dụng ngân sách trực 
thuộc mà không làm thay ñổi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi ñược giao, 
ñơn vị dự toán cấp I thống nhất với cơ quan tài chính ñồng cấp ñiều chỉnh dự toán 
giữa các ñơn vị sử dụng ngân sách liên quan, ñồng gửi Kho bạc nhà nước nơi giao 
dịch làm căn cứ kiểm soát chi, cấp phát, thanh toán.  

2. Trường hợp ñơn vị dự toán cấp I ñược cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán 
ñể thực hiện nhiệm vụ phát sinh, chậm nhất 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận ñược 
quyết ñịnh giao bổ sung dự toán), ñơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ 
và giao dự toán theo quy ñịnh tại ðiều 49, ðiều 50 Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Trường hợp ñiều chỉnh dự toán từ kinh phí không thực hiện chế ñộ tự chủ 
sang kinh phí thực hiện chế ñộ tự chủ, kinh phí không thường xuyên sang kinh phí 
thường xuyên, ñiều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí ñược giao 
không tự chủ, không thường xuyên nhưng ñã ñược ghi chú theo nhiệm vụ chi trong 
quyết ñịnh giao dự toán ñầu năm hoặc quyết ñịnh giao dự toán bổ sung trong năm, 
ñơn vị phải giải trình và lấy ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính ñể ñảm bảo việc 
phân bổ kinh phí thực hiện ñược các nhiệm vụ ñược giao. Thời hạn ñơn vị gửi cơ quan 
tài chính ñề nghị ñiều chỉnh dự toán chậm nhất ngày 30 tháng 10 năm hiện hành. 

4. Thời gian ñiều chỉnh dự toán ñã giao cho các ñơn vị sử dụng ngân sách hoàn 
thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. 

5. Việc thực hiện ñiều chỉnh dự toán chi ñầu tư phát triển ñược thực hiện theo 
quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các Nghị ñịnh của Chính phủ hướng dẫn Luật ðầu 
tư công. 

ðiều 8. Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau 

 Các ñịa phương, ñơn vị dự toán phải quản lý chặt chẽ chi chuyển nguồn sang 
năm sau theo ñúng quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 64 Luật Ngân sách nhà nước, ðiều 43 
Nghị ñịnh 163/2016/Nð-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 
một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước, ðiều 68 Luật ðầu tư công, ðiều 48 Nghị 
ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật ðầu tư công và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về 
ñiều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

ðiều 9. Về quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 
trình, dự án 

Việc cấp quản lý, cấp phát vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 
trình, dự án trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của 
UBND tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan. Các Sở ñược phân công quản lý các 
chương trình, dự án và UBND các huyện, các chủ ñầu tư phải khẩn trương hoàn tất 
các thủ tục có liên quan ñể sử dụng kinh phí có hiệu quả, theo quy ñịnh nhà nước 
hiện hành. 
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Trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn của Sở Kế hoạch và ðầu tư, UBND các 
huyện chỉ ñạo các cơ quan có liên quan chủ ñộng phân bổ, thông báo cấp phát vốn 
cho các chủ ñầu tư thực hiện giải ngân kinh phí ñể ñảm bảo tiến ñộ. Hàng quý, trên 
cơ sở kế hoạch vốn ñã ñược Sở Kế hoạch và ðầu tư thông báo, Sở Tài chính tổng hợp 
và thông báo bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện ñể ñảm bảo cân ñối ngân sách 
của các ñịa phương. 

ðiều 10. Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Ngoài việc thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên theo quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này, các cơ quan, ñơn vị, các ñịa phương tổ chức chỉ ñạo thực hiện ñầy ñủ 
các quy ñịnh của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. ðồng thời xử lý kịp thời, ñầy ñủ những sai phạm ñược phát hiện qua công 
tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và 
thực hiện chế ñộ trách nhiệm ñối với thủ trưởng ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 
trong quản lý ñiều hành ngân sách khi ñể xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân 
sách sai quy ñịnh. 

ðiều 11. Về thực hiện kỷ luật trong công tác lập báo cáo 

1. Tăng cường kỷ luật tài chính trong công tác lập báo cáo ñịnh kỳ và quyết toán 
ngân sách nhà nước. Các ñơn vị sử dụng ngân sách, chủ ñầu tư, cơ quan tài chính cấp 
dưới chậm phân bổ dự toán, chậm nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các báo 
cáo khác theo thời gian quy ñịnh thì cơ quan tài chính thông báo cho Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch tạm ngừng cấp phát thanh toán (trừ các khoản lương và có tính chất 
lương) và xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện thực hiện nghiêm túc việc cung cấp ñầy ñủ 
các báo cáo theo quy ñịnh cho các cơ quan tài chính, các ñơn vị sử dụng ngân sách 
giao dịch trực tiếp.  

ðiều 12. Giao Giám ñốc Sở Tài chính 

1. Thống nhất với các ngành, các cơ quan phân bổ dự toán chi tiết cho ñơn vị 
dự toán cấp dưới; ñược quyền yêu cầu thủ trưởng các ñơn vị dự toán thuộc tỉnh ñiều 
chỉnh dự toán chi tiết trong trường hợp xét thấy việc phân bổ chưa thực sự tiết kiệm, 
không ñúng chủ trương, ñịnh hướng chung của tỉnh về dự toán NSNN năm 2022.  

2. Thông báo số bổ sung cân ñối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 
(ñối với các khoản bổ sung mục tiêu theo Quyết ñịnh UBND tỉnh, Thông báo của Sở 
Kế hoạch và ðầu tư) ñể UBND các huyện rút dự toán theo quy ñịnh.  

 3. Kiểm tra, thanh toán chi phí liên quan ñến công tác xử lý tài sản ñược xác 
lập quyền sở hữu toàn dân; chi phí xử lý bán, thanh lý tài sản công theo Thông tư 
hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan. 
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4. Thẩm ñịnh, thông báo chi tiết kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 
huyện, gồm: Kinh phí thực hiện lộ trình ñổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1, 2, 
3, lớp 6, 7; kinh phí sửa chữa lớn trường, lớp phục vụ công tác dạy và học; kinh phí 
mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho ngành giáo dục thuộc huyện quản lý; 
kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan, ñơn vị thuộc huyện, xã; Hỗ trợ kinh phí 
tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác và cải cách hành chính của cơ quan ñơn vị 
cấp huyện, xã và nhà văn hóa xã, mua sắm các phần mềm quản lý ñáp ứng nhu cầu 
chuyển ñổi số, nâng cấp, sửa chữa hệ thống ñài truyền thanh huyện, xã và chỉnh lý 
tài liệu lưu trữ; kinh phí hỗ trợ chi nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước; kinh phí 
ñảm bảo an toàn giao thông; kinh phí sự nghiệp giao thông; kinh phí trồng và chăm sóc 
cây xanh cảnh quan; kinh phí kiến thiết thị chính; kinh phí ñầu tư nâng cấp, sửa chữa 
hạ tầng giao thông. 

ðiều 13. Ủy quyền cho Giám ñốc Sở Tài chính 

1. Quyết ñịnh bổ sung chênh lệch tiền lương, các chính sách, chế ñộ theo 
lương; chính sách thôi việc và tinh giản biên chế, chính sách ñối với cán bộ không ñủ 
ñiều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong 
cơ quan của ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; các 
chính sách, chế ñộ liên quan ñến con người… cho các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 
Kiểm tra, thẩm ñịnh và thông báo việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
trên cơ sở ñề nghị của các ñơn vị, ñịa phương và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Quyết ñịnh phân bổ chi tiết và cấp phát các nguồn kinh phí theo tiến ñộ thực 
hiện như kinh phí ñào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; kinh phí ISO; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chi trả nợ gốc và lãi ñến hạn các dự án vay lại từ 
nguồn vốn vay của Chính phủ. 

3. Thẩm ñịnh và quyết ñịnh phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các 
dự án quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật ñược bố trí từ nguồn chi thường xuyên theo 
quy ñịnh của pháp luật trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch ñã ñược UBND tỉnh quyết ñịnh.
  

4. Quyết ñịnh ñiều chỉnh chi tiết trong cùng một nội dung và trong phạm vi dự 
toán ñược giao cho từng huyện trên cơ sở ñề nghị bằng văn bản của UBND huyện.  

5. Quyết ñịnh công khai ngân sách nhà nước hằng năm theo quy ñịnh tại Thông 
tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
thực hiện công khai ngân sách nhà nước ñối với các cấp ngân sách 

6. Quyết ñịnh chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ñối với các khoản chi cấp 
thiết, phát sinh ngoài dự toán từ 60 triệu ñồng trở xuống. 

ðịnh kỳ báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền nêu trên 
cho UBND tỉnh (hoặc ñột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh). 
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ðiều 14. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước 

1. Các cấp ngân sách thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước ñối với các cấp ngân sách.  

Sở Tài chính và UBND các huyện (ñối với những huyện ñã có Trang/Cổng 
thông tin ñiện tử) lập chuyên mục công khai ngân sách trên Trang/Cổng thông tin 
ñiện tử ñể công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy ñịnh. 

2. Các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ 
thực hiện công khai theo quy ñịnh tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính ñối với 
các ñơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ, Thông 
tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của 
Bộ Tài chính.  

3. Các cơ quan, ñơn vị ñược giao quản lý các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà 
nước và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của nhân dân thực hiện công khai 
theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ 
Tài chính về việc công khai tài chính ñối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước 
và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của nhân dân. 

4. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức ñược giao quản lý, sử dụng tài sản công thực 
hiện công khai theo quy ñịnh tại Mục 2 Chương XIV Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP 
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công; ðiều 9, ðiều 10, ðiều 11 Thông tư số 144/2017/TT-
BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 
Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

5. ðối với các khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước ñối với cá nhân, dân cư việc 
công khai ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 
tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai 
hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước ñối với cá nhân, dân cư. 

6. ðẩy mạnh việc ñăng tải công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp thuế ñúng thời hạn theo 
quy ñịnh của Luật Quản lý thuế. 

ðiều 15. Thủ trưởng các ñơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các 
huyện căn cứ Nghị quyết của HðND tỉnh, Quyết ñịnh của UBND tỉnh về ñịnh mức 
phân bổ ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và dự toán thu, chi NSNN năm 2022, 
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Nghị quyết của HðND cùng cấp và các cơ chế, giải pháp ñiều hành dự toán NSNN 
của UBND tỉnh theo Quyết ñịnh này: 

1. Khẩn trương phân bổ, thống nhất bằng văn bản với cơ quan tài chính ñể giao 
dự toán cho các ñơn vị trực thuộc. 

2. Cụ thể hóa các giải pháp và triển khai thực hiện ngay từ ñầu năm nhằm góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và tạo 
ñà phát triển cho những năm tiếp theo. 

ðiều 16. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2022. 

ðiều 17. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, 
Kế hoạch và ðầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; 
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, 
thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 01/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

 

CHỈ THỊ 
Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công 
 

Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản của 
Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ban hành các văn bản quy ñịnh và 
hướng dẫn theo thẩm quyền về: Phân cấp quản lý tài sản công; Quy chế mua sắm 
tập trung; Quy chế sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh 
liên kết tại các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Phê duyệt 
phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà ñất thuộc sở hữu nhà nước, xe ô tô công; 
Ban hành tiêu chuẩn ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, tài sản chuyên dùng… 
Tuy nhiên, việc triển khai và chấp hành các quy ñịnh về quản lý, sử dụng tài sản công 
tại các ngành, các cấp trên ñịa bàn tỉnh còn mang tính thủ tục, quản lý tài sản công 
còn lỏng lẻo, hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, ñơn vị còn 
hạn chế...  

ðể thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các 
văn bản quy ñịnh chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, 
khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể và ñơn vị 
trực thuộc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
tập trung chỉ ñạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau ñây: 

1. Các Sở, ban, ngành, ñoàn thể và ñơn vị trực thuộc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

a) Quán triệt và chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc quán triệt ñầy ñủ các quan ñiểm 
chỉ ñạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan ñến quản lý, khai thác nguồn lực 
tài sản công ñã ñược Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, 
quy ñịnh, ban hành; tiếp tục ñẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công và các văn bản quy ñịnh chi tiết thi hành Luật, các văn bản quy ñịnh, 
hướng dẫn của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công;  

b) Tổ chức chỉ ñạo rà soát việc quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy ñịnh 

của pháp luật, chỉ ñạo của UBND tỉnh và hướng dẫn Sở Tài chính. Kiểm tra, rà soát, 
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ñánh giá những nội dung xử lý tài sản công trong thời gian qua, khắc phục, xử lý 

ngay các sai phạm, vi phạm của từng cấp, ngành, ñịa phương. Trường hợp có khó khăn 

giữa thực tiễn và quy ñịnh hoặc có những kiến nghị ñề xuất yêu cầu các ñơn vị gửi 

trực tiếp về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

Khẩn trương xây dựng, sửa ñổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, 

sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, ñơn vị; xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất 

ñể tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, ñơn vị (lưu ý rà soát các trường hợp 

phải ñiều chỉnh giá trị quyền sử dụng ñất nhưng chưa thực hiện); tổ chức quản lý, sử dụng, 

xử lý tài sản công ñược giao ñúng quy ñịnh của pháp luật, công khai, minh bạch; 

Rà soát tiêu chuẩn, ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng, tài sản chuyên dùng ñảm 

bảo ñồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm góp phần nâng cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ 

công tác; 

2. ðối với dự toán mua sắm tài sản thường xuyên:  

Tuân thủ việc bố trí kinh phí, mua sắm tài sản ñúng ñối tượng, tiêu chuẩn, 

ñịnh mức và hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc mua sắm theo ñúng quy ñịnh của 

Luật ðấu thầu và các văn bản hướng dẫn ñấu thầu, mua sắm hàng hóa, tài sản qua 

ñấu thầu của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính;  

Riêng ñối với việc mua sắm vật tư, thiết bị, tài sản phòng chống dịch Covid-19, 

các cấp, các ngành cần nghiêm túc tuân thủ các văn bản chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ, 

văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế ñể thực hiện ñảm bảo công khai, kịp thời, 

tiết kiệm và hiệu quả, góp phần ñảm bảo chủ ñộng phòng chống dịch theo chỉ ñạo của 

UBND tỉnh; 

3. ðối với mua sắm tập trung:  

Tuân thủ Quy chế mua sắm tập trung theo quy ñịnh của UBND tỉnh và theo 

chỉ ñạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12818/UBND-Nð ngày 28/12/2021 về việc 

tăng cường quản lý mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức 

tập trung. Nghiêm cấm việc giao dự toán bổ sung không ñúng quy ñịnh ñể mua sắm 

tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung. 

4. ðối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp:  

Khẩn trương rà soát và tổ chức thực hiện các quyết ñịnh của UBND tỉnh về sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công ñể bố trí sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo ñúng tiêu chuẩn, 

ñịnh mức và quy ñịnh của pháp luật.  
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ðẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án xử lý ñối với nhà, ñất phải sắp 
xếp lại của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp (ñặc biệt là các doanh nghiệp, 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa) ñể trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy ñịnh; 

Tổ chức thực hiện xử lý theo ñúng phương án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt 
và quy ñịnh của pháp luật, trong ñó lưu ý một số nội dung: Xử lý dứt diểm trình trạng 
sử dụng chưa ñúng quy ñịnh (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, ñất ở, sử dụng sai 
mục ñích…); thực hiện nghiêm quy ñịnh của pháp luật về ñấu giá khi bán, chuyển 
nhượng tài sản công, quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai, pháp luật về thẩm ñịnh giá và 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể bán ñấu giá, 
xác ñịnh giá bán khi thực hiện phương án bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền 
sử dụng ñất và xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất khi chuyển mục ñích sử dụng ñất; 

Xử lý nhà, ñất thuộc phạm vi quản lý ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt 
ñảm bảo tuân thủ quy ñịnh của các pháp luật về ñầu tư, ñất ñai, doanh nghiệp, quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước ñầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, xây dựng, 
nhà ở,… sau khi phương án chuyển mục ñích sử dụng ñất, bán, chuyển nhượng, thu hồi 
nhà, ñất, chuyển giao nhà, ñất về ñịa phương quản lý, xử lý ñược cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, gửi báo cáo về Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

Tổ chức thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 
Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản 
pháp luật có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, 
liên doanh, liên kết; chú trọng thực hiện nghiêm quy ñịnh về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt 
ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 
xác ñịnh giá trị tài sản ñể ñưa vào liên doanh, liên kết; xác ñịnh giá cho thuê tài sản 
công; kiểm soát chặt chẽ việc xác ñịnh giá trị tài sản, vốn góp của ñối tác tham gia 
liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “nâng khống giá” làm ảnh hưởng ñến quyền lợi 
của Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có ñược từ 
hoạt ñộng liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy ñịnh về lựa chọn ñối tác tham gia 
liên doanh, liên kết, quy ñịnh về tổ chức ñấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo ñảm 
công khai, minh bạch, hiệu quả, ñúng pháp luật. 

6. ðối với xe ô tô công: 

Nghiêm túc tổ chức việc thực hiện quyết ñịnh sắp xếp xử lý xe ô tô phục vụ 
công tác ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt; 

Sở Tài chính tổ chức xử lý xe dôi dư không ñủ ñiều kiện thanh lý báo cáo 
UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 30/6/2022; 
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7. ðối với tài sản hạ tầng: 

- Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ trì, 

phối hợp với các ñơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân loại, xác ñịnh giá trị và 

lập hồ sơ ñề nghị giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (ñường thủy nội ñịa, 

ñường bộ) hiện có và thực hiện việc giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo 

quy ñịnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

ñơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân loại và lập hồ sơ ñề nghị giao quản lý tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện có; hướng dẫn các ñơn vị ñược giao quản lý, khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện xác ñịnh giá trị tài sản, thực hiện hạch toán 

khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành giá quy ước ñối với tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi  và thực hiện việc giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 

theo quy ñịnh; 

- Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc tỉnh tổ chức rà soát, lập danh mục các 

công trình ñiện ñược ñầu tư bằng vốn nhà nước ñủ ñiều kiện ñể báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh ñiều chuyển; thực hiện thủ tục ñiều chuyển công trình 

ñiện bảo ñảm thời gian và hồ sơ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-TTg 

ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 6844/VPCP-KTTH ngày 

24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ (ñược Bộ Tài chính hướng dẫn tại Công văn số 

12081/BTC-QLCS ngày 22/10/2021); 

8. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các quy ñịnh về quản lý, sử dụng 

tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản ñược hình thành thông qua việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, tài sản 

ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân…. 

9. Thực hiện nghiêm quy ñịnh về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công, Phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế ñể 

phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, Báo cáo tài chính 

nhà nước hàng năm theo ñúng nội dung và thời hạn theo quy ñịnh của pháp luật; 

từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu tài sản công 

của tỉnh về tài sản công ñể thay thế thông tin dạng giấy. 
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10. Kiện toàn tổ chức, nhân sự quản lý tài sản công, bảo ñảm năng lực ñể 

thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản 

quy ñịnh chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện ñào tạo, nâng cao chất lượng cho 

cán bộ làm công tác quản lý tài sản công tại các ñơn vị, các ñịa phương theo hướng 

chuyên nghiệp và ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; 

11. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý 

tài sản công, việc tuân thủ quy ñịnh của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, việc 

thực hiện ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 

các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý; ngăn chặn kịp thời, xử lý 

nghiêm minh theo quy ñịnh của pháp luật liên quan ñối với các tổ chức, cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.   

12. Thanh tra tỉnh, Thanh tra Tài chính (Sở Tài chính) và Thanh tra UBND các 

huyện, thị xã và thành phố Huế khi lập kế hoạch thanh tra nghiên cứu lồng ghép việc 

thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các ñơn vị; triển khai quyết liệt 

Nghị ñịnh số 63/2019/Nð-CP ngày 11/7/2019 (ñược sửa ñổi, bổ sung tại Nghị ñịnh số 

102/2021/Nð-CP ngày 16/11/2021) của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ 

quốc gia, kho bạc nhà nước. 

Trên cơ sở các kết luận thanh tra và kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ, các 

cơ quan, ñơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; phối hợp 

với Sở Nội vụ xử lý trách nhiệm của người ñứng ñầu, cán bộ công chức có sai phạm 

(nếu có) theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh ñể 

phối hợp xử lý theo ñúng quy ñịnh.  

Kết quả thanh tra, kết quả thực hiện kết luận thanh tra (về công tác quản lý 

sử dụng tài sản công); số tiền buộc phải nộp lại do thu lợi bất hợp pháp có ñược từ 

việc thực hiện hành vi sử dụng tài sản công sai mục ñích ñược giao quản lý sử dụng 

hoặc sử dụng vào ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai mục ñích so với 

ñề án ñã ñược cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, làm ảnh hưởng ñến việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao gửi về Sở Tài chính ñể tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính khi có yêu cầu. 
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Yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc quán triệt và 

triển khai thực hiện Chỉ thị này ñến các tổ chức, ñơn vị trực thuộc./. 

 
 CHỦ TỊCH 
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